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Vi vill ha era tips! 
Ring tipstelefonen 0480–180 18 
eller mejla:tips@barometern.se!
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Vinden förde dem hit. 
Barometern-OT klev 
över relingen till 
40-fotaren Meg Roaring 
och hennes nyzeeländ-
ska besättning. 

KalMaR. En nyzeeländsk 
flagga syntes på torsdagen i 
gästhamnen. 

– Det kommer fram så 
många och frågar så vi borde 
skriva berättelsen på båten, 
säger besättningsmannen 
Graham Reiher som vanligt-

vis bor i Auckland, Nya Zee-
land. 

Besökt 13 länder
Meg Roaring, som båten 
heter, har dock inte seglat 
hela vägen från Auckland till 
Kalmar, men långt nog. Seg-
latsen började redan för 
omkring 100 dagar sedan. 
Starthamn för resan var 
Tanger, i Marocko på andra 
sidan Gibraltarsund. 

– Jag tror vi besökt 13 olika 
länder, säger Graham Rei-

her och ser ut att räkna efter. 
Besättningen har sett lite 

olika ut under resans gång, 
men kärntruppen är nyzee-
ländare. 

– Vi har också bjudit in 
lokalbefolkning, folk vi mött 
och gillat, att följa med oss, 
berättar Graham Reiher. 

Mot Stockholm
Svenskarna är långa, stora 
och nyfikna, tycker han. En 
stor påse smågodis har 
också hunnit införskaffas på 

svensk mark och står nere i 
ruffen ovanpå sjökortet. 
Kalmar är Meg Roarings 
andra svenska hamn att 
anlöpa efter Göteborg men 
egentligen skulle det ha varit 
Visby. 

– Vinden förde oss hit, 
säger Graham Reiher. 

Härnäst bär det av till 
Stockholm och därefter mot 
Finland och Baltikum. 

Sigrid Nurbo
sigrid.nurbo@barometern.se

0480-591 87

Långseglare la till i Kalmar

Besättningen på Meg Roaring: Graham Rei-
her, Noel McGuigan och Mike Watson är alla 
fans av det nyzeeländska rugbylandslaget 
”All blacks”.  Foto: Mats HolMertz
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KalMaR. I januari beslu-
tade kommunstyrelsen i Kal-
mar kommun, enhälligt, att 
neka en Kalmarkvinna 
rätten att rätten att begära ut 
offentliga handlingar.

Beslutet togs efter det att 
kvinnan under lång tid 
begärt ut tusentals hand-
lingar. I sitt beslut motive-
rade kommunstyrelsen med 
att kvinnan missbrukade 
offentlighetsprincipen och 
att hennes regelmässiga 
massbegäran om utläm-
nande av handlingar hade 
ett provokativt syfte.

Kalmarkvinnan JO-
anmälde i våras att kommu-
nen nekade att behandla 
hennes olika begäran om att 
få ut handlingar.

I sitt beslut konstaterar nu 

JO att beslutet att neka kvin-
nan att få ut offentliga hand-
lar är rättsstridigt och oför-
enligt med bestämmelserna 
i Tryckfrihetsförordningen, 
offentlighetsprincipen.

Beslutet från JO överras-
kar inte kommundirektör 
Kenneth Condrup.

– Jag är själv jurist så jag 
anade ju att ärendet skulle 
sluta med att vi kritiseras av 
JO. Det vi ville göra med vårt 
beslut att neka kvinnan var 
att uppmärksamma att lag-
stiftningen, i vårt tycke, inte 
är modern och att den inte 
är anpassad efter dagens 
digitala samhälle. Den fung-
erade när privatpersoner 
skrev brev med frimärke och 
begärde ut handlingar, inte 
nu när en person bara under 

en natt kan begära ut tusen-
tals handlingar, säger Ken-
neth Condrup.
Vad får Jo:s beslut för kon-
sekvenser Kalmar kom-
mun?

– Vi måste rätta oss efter 
beslutet, det innebär med 
största sannolikhet att vi 
måste anställa en person 
som bara hanterar kvinnans 
omfattande kontakter med 
kommunen. En kostnad på 
400 000 - 500 000 kronor 
som vi får ta ur kommunens 
budget, skattebetalarna får 
stå för den kostnaden. Den 
lösningen har redan Sveri-
ges kommuner och lands-
ting, SKL, rekommenderat 
oss, fortsätter Kenneth 
Condrup.
Kan kommunen driva frågan 
om att slippa tvingas lämna 
ut tusentals handlingar 
vidare på något sätt?

– Den frågan blir nu en 

politisk fråga, det handlar 
om att ändra på lagstift-
ningen. Rent lokalt kommer 
JO:s beslut att återrapporte-
ras till kommunstyrelsen 
som då får möjlighet att dis-
kutera frågan igen, säger 
Kenneth Condrup.

Nya snabba mail
Kalmarkvinnan själv reage-
rade snabbt på JO:s beslut. 
Redan på torsdagskvällen 
mejlade hon Kalmar kom-
mun och både begärde ut 
nya handlingar, cv:n på che-
fer och anställda, samt 
krävde att hennes tidigare 
begäran om handling som 
kommunen inte behandlat 
nu ska behandlas.

●● Brevterrorn fick Kalmar att ge upp – de slutade 
svara på de hundratals mailen. Men kvinnan har rätt, 
enligt justitieombudsmannen.

●● Nu kan kommunen tvingas anställa en kontaktper-
son. Kostnaden för detta, en halv miljon kronor.

Brevbombade Kalmar 
– kan få superservice

Län?

Stöldliga härjar i länet
●● Under veckan som gått har fem liknande stölder 

inträffat på olika ställen i länet. Två gärningsmän försöker 
med dålig engelska att vilseleda personal i butiker för att 
sedan länsa kassorna. Den ena mannen fångar butiksper-
sonalens uppmärksamhet genom att antingen fråga om 
en vara som finns långt in i butiken, långt från kassan, 
eller genom att hämta ut ett paket eller växla pengar. 
Under tiden tar den andra mannen pengarna som finns i 
kassan. 

Liknande stölder har inträffat i Kalmar, Västervik 
Hultsfred och Oskarshamn. Polisen ber därför allmänhe-
ten om att vara uppmärksamma och att komma med 
eventuella tips. Den ena gärningsmannen är i 20-årsål-
dern och den andre är i 35-årsåldern. 

”Vi måste rätta oss efter beslutet, 
det innebär med största sannolik-
het att vi måste anställa en person 
som bara hanterar kvinnans 
omfattande kontakter med kom-
munen. ” Kenneth Condrup, kommundirektör.
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