12 / Östra Göinge

t

KRISTIANSTADSBLADET
Fredag 3 maj 2019

Redaktion: Marie-Louise Lindell, Carl Johan Liljedahl Tel: 044–470 00
E-post:
fornamn.efternamn@kristianstadsbladet.se Fax: 044–415 48

Åberg föreslås att
bli ordförande i
Kommunförbundet
Patric Åberg, har nominerats av Moderaterna i Skåne till posten som ordförande för Kommunförbundet Skåne. Det innebär att
han föreslås ansvara för
och tillvarata intressen för
33 skånska kommuner
gentemot region och stat.
– Det känns stort och jag
känner mig ödmjuk inför
uppgiften, säger Åberg.

Dan Glimne är känd för att ha uppfunnit spelen Galenpanna, Svea rike och Drakborgen. Han har också skrivit bästsäljaren
Pokerhandboken och jobbat med tävlingsprogram på tv. Bland annat har han kommit på konceptet till Farmen, kommit på
frågor till Jeopardy och kommit på tävlingar till Expedition Robinson.
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Spelexpert var gäst
på brädspelets dag
● ●”Folk tänker inte på att vi dagligen fattar spelmatematiska be-

slut”, säger Dan Glimne som på torsdagen föreläste på Glimåkra
folkhögskola där eleverna arrangerade brädspelets dag.

GLIMÅKRA. Dan Glimne har
jobbat professionellt i
spelbranschen i nästan 40
år. Han har uppfunnit
brädspel och tävlingskoncept i TV, skrivit bästsäljande
Pokerhandboken
och spelat VM-poker.
Föreläsningarna, som
Glimåkra
folkhögskola
fått finansierade med
EU-pengar genom Unga
ESS, handlade bland annat om spelandets kulturhistoria.
– Spelandet har uppstått
någon gång i mänsklighetens gryningsdimmor på
den afrikanska savannen
och har samma ursprung
som religion och filosofi,
säger spelexperten Dan
Glimne.

Han nämner hur våra för-

fäder för flera hundra tusen år sedan använde sig
av kleromanti, konsten att
spå genom att kasta föremål och se vilka mönster
de bildar.
– Ur det här har allt vårt
spelande uppstått, det är
en vidareutveckling av
detta.
Enligt Dan Glimne influeras allt vi gör av ett
spelbeteende, ofta utan
att vi tänker på det själva.
– Spel är en kulturyttring som genomsyrar den
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Dan Glimne

På Brädspelets dag lärde folkhögskoleeleven Narges Hosseini sina vänner, bland andra Samrawit Musgon, ett afghanskt
kortspel. ”Det är roligare ju fler som spelar, då går det fortare”, säger hon.

mänskliga existensen. Det
är inte bara det uppenbara
när folk sitter och spelar
kort eller brädspel, utan
även hur saker fungerar i
samhället, säger Dan
Glimne och ger försäkringsbranschen, börsen
och det politiska spelet
som exempel.
– När det kommer en ny
budget pratar tidningarna
genast i termer av vinnare
och förlorare. Spelbeteende genomsyrar vår existens, så är det bara.
Är det hälsosamt att se livet
som ett spel?
– Det är inte fråga om

det är hälsosamt. Det är
ingen skillnad mellan
socker och spelbeteende.
Allting kan missbrukas
och spel är inget undantag, men du kommer inte
undan det. Folk tänker
inte på att vi dagligen fattar spelmatematiska beslut. Exempel: hinner jag
med en sista öl och ändå
kan ta bussen hem? Ska
jag köra om nu eller efter
backkrönet? Ska jag gifta
mig med den eller den?
Det är spelmatematiska
beslut där det finns en upoch en downside. Ibland
får man svaret 10 sekun-

Spelexperten Dan Glimne, 72 år, har förutom sin
pokerkarriär skrivit flera
böcker och uppfunnit olika brädspel.
I Sverige är han mest
känd för spelen Galenpanna, Svea rike och
Drakborgen.
Han har också jobbat
med tävlingsprogram på
tv. Bland annat har han
kommit på konceptet till
Farmen, kommit på frågor
till Jeopardy och kommit
på tävlingar till Expedition
Robinson.

ÖSTRA GÖINGE/SKÅNE. I nästa vecka är det dags för
stämma hos Kommunförbundet i Skåne och då ska
en ny styrelse för den här
mandatperioden väljas.
Östra Göinges kommunalråd har suttit med som ersättare i styrelsen under
de senaste åtta åren och
även suttit som ordförande i beredningen för kommunalekonomiska frågor
under den senaste mandatperioden.

I veckan fick han frågan
från partiet om han är beredd att ta över som ordförande för Kommunförbundet Skåne.
– Till en början var jag
lite tveksam, då det är en
tung och viktig post, det
handlar om att påverka
frågor för hela Skåne gentemot stat och region, säger Patric Åberg som efter
övervägande bestämde sig
för säga ja till nomineringen.
– Och vi behöver verkligen driva på mer i frågor
för kommunernas räkning, säger Åberg.
– Jag är stolt att få möj-
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Kommunförbundet
Skåne...
... är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation.
Prioriterade områden
som anses av särskild
betydelse för 2019 är digitalisering och bredbandsutbyggnad, tidiga
insatser för barn och
unga, integration, klimatanpassning och energieffektivisering samt civil
beredskap och kriskommunikation.
Förutom en styrelse och
arbetsutskott finns fyra
beredningar för kommunalekonomiska frågor, för
samhällsutveckling, för
hälsa och social välfärd,
för lärande, arbetsliv och
integration.

ligheten att axla en viktig
roll för de skånska kommunerna de kommande
åren. Kommunförbundet
är inne i en viktig förändringsresa och jag hoppas
att jag kan bidra med energi och mycket driv för att
kommunförbundet ska bli
mer relevant framöver.

MARIE-LOUISE LINDELL

Kille misstänkt för allmänfarlig
vårdslöshet vid brand
SIBBHULT. En kille i 20-årsåldern är misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet sedan det under onsdagen börjat brinna i ett flerbostadshus i Sibbhult. Branden ska ha börjat
i köket i en av lägenheterna och räddningstjänsten lyckades begränsa branden till den aktuella lägenheten. Bostadshuset fick utrymmas vid händelsen och en del lägenheter rökfylldes. Ingen person ska ha kommit till
skada.

Misstänkt bedrägeri tusentals
kronor försvann från konto
der senare, eller också går
det 20 år.
Betyder det att du har en
fördel i livet?
– Oh ja. Speciellt om du
har spelat lika mycket poker som jag har så lär du
dig värdera människor på
ett korrektare sätt. Du lär
dig att se det här med risker och upsides och downsides i dagligt beteende.

MARTIN SÖDERBERG

SIBBHULT. En kvinna i 50-årsåldern upptäckte att det
gjorts flera dragningar från hennes konto trots att hon
inte handlat något eller lämnat ut sina kontouppgifter.
Totalt ska 5 168 kronor försvunnit. Händelsen är polisanmäld som bedrägeri.

Telefon stals från vårdcentralen
KNISLINGE. En Iphone som tillhör Knislinge vårdcentral
ska ha stulits under tisdagen. Telefonen låg i ett sköterskerum. Det finns ingen misstänkt för stölden.

