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n Filadelfiaförsamlingen 
i Lessebo har även denna 
sommar planerat minst 
tre konserter i parken 
Intaget mittemot pap
persbruket. 

Den första som hölls för
ra veckan fick dock flyttas 
till Filadelfiakyrkan då det 
fanns risk för regn. På pro
grammet stod då besök av 
Tropinkakören från den 

ryska delrepubliken Nord
ossetien. Kören består av 
16 barn och ungdomar som 
inledde sin Sverigeturné 
i Lessebo. Besöket där var 
ett samarrangemang med 
Ibra Media. Kommande 
konserter i Intaget blir 
bland annat i kväll, 10 juli 
och den 24 juli. 

Sif ErlandSSon

SOMMARMUSIK

Sånger från Nordossetien sjöngs av Tropinkakören i Fila-
delfiakyrkan i Lessebo.
 foto: Sif ErlandSSon

– Vi pratar allmänt om 
hur vi ser på konjunktur
en och att det är en svår 
och tuff tid nu. Om vad 
man kan ana om fram
tiden och hur man hit
tar energin att våga satsa 
på framtiden. Vi berättar 
också om hur det är att 
leva i Kosta och att vi träf
fades här genom jobbet 

och föll för varandra.
Varför har ni valt att vara 
med i tv-programmet?
– Anne Lundberg frågade 
oss om vi ville vara med 
och hon gav ett sympa
tiskt intryck. Det är den 
typen av program som är 
ganska lättsamt. Vi valde 
att tacka ja för vi vet att 
Anne kommer att göra 
ett bra program.
Kommer folk få se en ny 
sida hos er?
– Det tror jag inte. Det är 
fler gäster som är med 
i samtalet och det är en 
blandning av allvarliga 
saker och en mer lättsam 
ton. Bland annat berättar 
jag om när jag såg Tor
sten första gången, då 
såg jag egentligen bara 
hans stora snusar.
 Maria nilSSon

Ulrica Messing och 
Torsten Jansson deltar i 
Sommarkväll med Anne 
Lundberg på svt.
 foto: Maria nilSSon

Vad ska du och Torsten 
 berätta om i tv på lördag?

HALLÅ DÄR ULRIcA MeSSIng
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Per Christoffersson 
på Sweden Recycling i 
Hovmantorp blev i går 
utsedd till årets företa-
gare 2008.

På en av kommunens åter
kommande soppluncher för 
företagarna i kommunen, 
denna gång på Kosta Boda 
Art Hotel,  delades priset ut.

Sweden Recycling åter
vinner kvicksilver från 

bland annat amalgam, 
lågenergilampor och lys
rör. Företaget tar hand om 
alla lampor som slängs för 
återvinning från hela Sve
rige. Per är den 16:e som 
mottar utmärkelsen och 
i motiveringen nämns 
uppskattat ledarskap, 
stark entreprenörsdrift 
och krea tivt affärsmanna
skap.

– Det är mycket hedran
de. Jag tycker en sådan här 
utmärkelse är inspireran
de och ett erkännande av 
allt hårt jobb man lägger 
ner, konstaterar Per Chris
toffersson.

Själv visste inte Per att 
han skulle få priset men 
han vill gärna dela det 
med sina anställda.

– Det här gör man inte 
själv utan det är något 
man gör tillsammans med 
en fantastisk grupp män
niskor. 

Maria nilSSon

ÅReTS FÖReTAgARe

Per Christoffersson.
 foto: Maria nilSSon

Förutom att tygla glas
konstnärernas framfart 
har Nina och Håkan Cor
neliusson själva lämnat 
tydliga avtryck i Kosta. 
All inredning såsom lam
por, fasadbelysning, bän
kar och till och med rums
nummer i nybyggda Kosta 
Boda Art Hotel ligger de 
bakom. 

– Hotellet är inte bara 
ett showroom för Kosta 
Boda och ett sätt för dem 
att visa varorna i en prak
tisk miljö. Det är också ett 
unikt tillfälle för oss att 
visa våra färdigheter. Jag 
är oerhört nöjd och kom
mer med stolthet visa upp 
vårt arbete här för fram
tida kunder, säger Håkan 
Corneliusson.

Allting började i Malmö 
för inredningsarkitekter
na Håkan och Nina Cor
neliusson där de arbeta

de med ett annat hotell
bygge tillsammans med 
bland annat glaskonst
nären Kjell Engman. När 
Kosta Boda vd:n Torsten 
Jansson och Kjell Engman 
sedan skissade på planer
na om glashotellet i Kosta 
var Kjell Engman bestämd 
om vilka som skulle inre
da det – Nina och Håkan 
Corneliusson.

Sedan förra sommaren har 
paret återigen arbetat med 
Kjell Engman och Kosta 
Bodas övriga glaskonst
närer. Håkan Cornelius
son sattes på prov av dem 
omedelbart. Bertil Vallien 
menade att han ville inre
da sina hotellrum helt och 
hållet gula, en färg Ber
til Vallien aldrig tidigare 
hade jobbat med.

– Han testade mig bara, 
men jag var hård och sa 
emot. Sedan dess har vårt 

samarbete fungerat fan
tastiskt med alla dessa 
egensinniga konstnärer, 
berättar Håkan Cornelius
son.

Vanligtvis är inrednings
paret hemmahörande i 
Stockholm, men har spen
derat mycket tid i Små

land de senaste åren. När 
bygget i morgon står fär
digt har de jobbat i nästan 
tre år med hotellets inred
ning.

– Vårt uppdrag har varit 
att knyta samman allas 
viljor till en enhet. Även 
om det är flera konstnärer 
inblandade måste det fin

nas en enhetlig linje mel
lan våra idéer, uppdraget 
och konstnärerna. Vi har 
dirigerat den röda tråden. 
Vi har petat i precis allting 
och bestämt om det ska 
gasas eller bromsas, säger 
Nina Corneliusson
 Johan n PErSSon

0478-481 40

Inredare som lämnat 
sina avtryck i Kosta
KOSTA

InRednIng. Fokus lär hamna på glas-
konstnärerna när Kosta Boda Art 
Hotels unika inredning invigs i 
morgon. Inredningsparet Nina och 
Håkan Corneliusson förtjänar lika 
mycket.

Unikt hotell 
Nina och Håkan Corneliusson är 
inredningsarkitekterna bakom det 
unika hotellbygget i Kosta.
 foto: Johan n PErSSon

KOSTA BODA ART HOTeL
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Konserter i parken Intaget

Utställningar

n Glasriket: Glaskonst 2009. 
25/4–31/8. Vard kl 10–18, lör kl 
10–16, sön kl 12–16. Bergdala, 
Boda, Kosta, Målerås, nybro, 
orrefors, Skruf, Strömbergs-
hyttan, transjö, Åfors.
n Ateljé Gunilla Mann, 
Kosta: Sverige är fantastiskt. 
oljor, litografier, affischer. hela 
sommaren dagl kl 11–17.
n Studioglas Strömbergs-
hyttan: fotoutställning m 
Claes Sjunnesson. 25/4–31/8.

MUsik, teater, dans
n Intaget, Lessebo: Konsert 
o allsång. Glimstones, Göinge. 
fre 26/6 kl 18. arr filadelfia, 
lessebo o Bilda.
n Teaterborgen, Ström-
bergshyttan: robin hood 
- legenden från locksley. 
30/5–5/7. lör 27/6 o sön 28/6 
kl 15. arr teaterborgen.
n Gökaskratt, Hovmantorp: 
Öltält m rebootband. lör 27/6 
kl 20–01. arr Karneval i hovet.
n Kosta Glascenter: Cirkus i 
Glasriket. 1–12/7 o 25/7–9/8. 
ons, tors, fre, sön kl 13 o kl 15, 
lör kl 11 o kl 14. Premiär ons 1/7 
kl 15-16. arr regionteatern, 
orrefors Kosta Boda o Kosta 
Glascenter.

Övrigt
n Hovmantorp: Marknad i 
hovet. lör 27/6 kl 9–15. arr 
Karneval i hovet.
n Långasjö sockenstuga: 
En dag med Moberg. lör 27/6 
kl 9-sen kväll. arr Mobergsäll-
skapet.
n Korpamoen, Ljuder: Mo-
bergafton. Stefan linderoth 
om breven till Kristina. ons 
1/7 kl 17.30. arr Korpamoför-
eningen.

Per fick pris för sin kreativitet


