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Karlskrona kommun 
 erbjuder nu alla barn 
 födda 2012 kostnadsfri 
simskola genom 
 Karlskrona Simsällskap. 
Föräldrar kan välja 
 mellan att anmäla sina 
barn till sommarsim-
skola eller simskola 
 under hösten.

KARLSKRONA. Satsningen 
är möjlig tack vare ett 
statligt bidrag som kom-
muner kunnat söka. 
Karlskrona kommun 
gjorde just så och fick sin 
ansökan beviljad. 

– Vår förhoppning är 
att satsningen ska leda 
till att fler barn i kommu-
nen får en större vatten-
vana och lär sig simma 
 tidigare. Gratis simskola 

är en helt unik möjlighet 
som vi hoppas att så  
som många som möjligt 
kommer att utnyttja, 
 säger Niklas Månsson, 
lärare idrott och hälsa, 
inom Karlskrona kom-
mun.

FREDRIK LUND

Kommunens sexåringar 
erbjuds gratis simskola

Under sommaren och hös-
ten erbjuds kommunens 
sexåringar kostnadsfri 
simskola. FOTO: LENA EHRING

På lördag väntar Summer Jam 2018. Arrangörer är Se-
bastian Chavez, Ung styrka, Victor Conrad, Barn i centrum 
och Robel Minasie, Framtidens ungdom. På scen står 
bland annat Sigvard ”Ziggy” Helgesson (längst fram på 
bilden) och Alexander ”Aleks D” Dragutinovic (till höger). 
 FOTO: GUNNAR SVENSSON

Unga musiklöften  
i årets Summer Jam
Nu är det dags för 
 Summer Jam på Stor-
torget igen.
Som vanligt med flera 
 lokala musiklöften på 
scen.

KARLSKRONA. Arrangörer 
är Barn i Centrum och 
Ung styrka och på scen 
står bland annat Jeff 
Wallenius, Manda 
 Månsson, Aleks D och 
Ziggy Schizaflow samt 
DJ Afrobi, som till var-
dags heter Robel Minasie 
– en av flera drivande 
krafter bakom musik-
festen på Stortorget på 
lördag.

– Det handlar om att 
vara drivande och till-
sammans hitta aktivite-
ter för alla ungdomar i 
Karlskrona. Men alla är 
välkomna till Summer 
Jam, oavsett ålder, säger 
Robel Minasie.

Nästa år firar arrange-
manget tio år. 

– Vi har inte bestämt 
någonting för nästa år, 
men målet är ju att åter-
komma. Och vi känner 
att vi har stöd från såväl 

Karlskrona kommun 
samt Musik i Blekinge 
och NBV som hjälper  
och stöttar oss, säger 
Victor Conrad, Barn i 
Centrum.

Viktigast av allt när 
det gäller Summer Jam 
är att se möjligheter och 
inte hinder, menar 
 Robel Minasie.

– De stora hjältarna är 
ju alla som ställer upp 
gratis. En av artisterna 
kommer att springa  
från sitt jobb på andra 
 sidan torget och ställa 
sig upp på scen och spe-
la och sjunga. Efter 
fram trädandet springer 
han tillbaka till sitt 
 arbete.

Enligt Robel Minasie är 
Summer Jam mer av ett 
jam än vanlig konsert. 
Allt är välplanerad, men 
det finns gott om ut-
rymme för improvisa-
tion.

– Vi har plats för ännu 
fler på scen oavsett om 
det handlar om musik el-
ler dans.

CHRISTIAN HYLSE

KARLSKRONA. Det är många 
fokuserade blickar som 
tittar på de två robotarna 
som tagit plats på ett bord 
ute på Blekinge Tekniska 
Högskola, BTH. 

Det är dags för den stora 
finalen med årets robotra-
ce där studenterna i års-
kurs två får sätta både sina 
tekniska och sociala kun-
skaper på prov.

– De har byggt mekatro-
niska autonoma robotar 
som ska samsas för att 
utan yttre påverkan lösa 
uppgiften, säger lektor 
Ansel Berghuvud.

Uppgiften är att på tio mi-
nuter skopa upp så många 
bollar som möjligt för att 
sedan sortera dem efter 
storlek och lämna i rätt 
 behållare. Poäng för varje 
rätt boll, dubbel avdrag för 
varje felplacerad boll.

– Förhoppningsvis går 
alla plus. Får de minus har 
de inte löst uppgiften, 
 säger Ansel Berghuvud.

Paul-Henrik Bull och 
 Erika Adolfsson är med i 
grupp ett som har byggt 
roboten Snoop Hog, en 
blinkning till rapstjärnan 
Snoop Dog.

– Den har en ”pimp 
limp” precis som Snoop 
Dog. Den går inte så rakt 
men den gör det snyggt, 
säger Paul-Henrik Bull 
och flinar.

Roboten styrs genom 
elektronik från Lego 
Mindstorm och har pro-
grammerats med Legos 
egna system. Själva chas-
sit är till stor det 3D- 
utskrivet och komplette-
rat med sugrör och smält-
lim.

– Prototyperna fick vara 
av Lego men den slutliga 
modellen får inte inne-
hålla mer Lego än styren-
heten, säger Ansel Berg-
huvud.

För att göra det än svåra-
re för grupperna fick de 
samarbete med varsin 
annan grupp, där en sko-
par upp bollarna och en 
sorterar. Till sist får en 
okänd person ta fram ro-
boten.

– Jag hoppas att ni har 

gjort enkla manualer, 
 säger Ansel Berghuvud.

Det är här allt går snett 
för grupp ett. Snoop Hog 
lever upp till sitt namn 
och vinglar fram och till-
baka över den svarta lin-
jen på bordet. Katastrofen 
är ett faktum, Snoop har 
levererat tidigare men nu 
verkar en lös kabel ställa 
till det.

– Ni ser hur fint den 
misslyckades, säger 
Paul-Henrik Bull.

– Det var lite snopet,  fyller 
lektor Ansel Berg huvud un-
derfundigt snabbt i till stu-
denternas jubel.

Efter lite handpålägg-
ning, dock för mycket för 
att få fortsätta i tävlingen, 
levererar Snoop Hog som 
förväntat. Den vinglar 
graciöst men bjuder på 
fina piruetter innan den 
lägger bollarna i rätt be-
hållare.
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 ● Med Lego Mindstorm och 3D-skrivare som verktyg har 
 studenterna i årskurs två i maskinteknik skapat robotar som 
självständigt ska samarbeta för att lösa uppgifter.

Samarbete med 
smarta robotar

Det var stort intresse för årets robotrace på BTH. En lös kabel ställde dock till det för roboten Snoop Hog.

Paul-Henrik Bull lägger den sista handpåläggningen på 
 roboten Snoop Hog.


