
12 LÄNET RUNT Torsdag 28 oktober 2021
KALMAR LÄNS TIDNING / NYBRO TIDNING

Medalj för  
kvalitets-
mjölk
LUNDA/STOCKHOLM. 
När kungen förra året 
egentligen skulle ha 
delat ut guldmedalj till 
mjölkbönder, fick  
ceremonin ställas in 
på grund av pande-
min. Men den 25 okto-
ber är det dags för  
26 mjölkbönder att få 
sina efterlängtade 
medaljer. Det sker i 
samband med en till-
ställning på slottet i 
Stockholm. Bland  
annat prisades Carl- 
Gustav och Gunilla 
Karlsson som bedriver 
ett lantbruk på 
Carl-Gustavs föräldra-
gård i Lunda, strax 
norr om Kastlösa på 
södra Öland. Även  
parets dotter Cilla  
arbetar på gården, och 
sönerna Christian och 
Daniel hjälper till vid 
behov. 
   Familjen Karlsson 
tilldelas en medalj  
efter att ha levererat 
kvalitetsmjölk i totalt 
23 år. Guldmedaljen är 
LRF Mjölks högsta  
utmärkelse. 

Hästarna dömer ingen. I 
stallet har paradressyr-ryt-
taren Alice Letell alltid kun-
nat vara den hon är och bli 
accepterad. 
– Jag vill sprida kunskap 
om hur mycket ridningen 
betyder för mig som har 
funktionsnedsättningar, 
säger Alice.

KALMAR. Alice Letell, 21 
år och bosatt i Växjö, var 
en av tre föreläsare vid det 
frukostmöte som Funk-
tionsrätt Kalmar och 
Coompanion höll i Kal-
marsalen på tisdagsför-
middagen. Med sina berät-
telser vill föreläsarna ska-
pa förståelse för situatio-
ner som alla kan hamna i. 

Paradressyr-ryttaren 
Alice Letell brinner för al-
las lika värde i stallet. Hon 
har en CP-skada och en 
hjärnsynskada och jobbar 
dagligen med svårigheter-
na. 

Alice är mer eller mindre 
uppvuxen i stallet dit hon 
första gången kom som 
4-åring. Hennes föräldrar 
startade en funkisgrupp 

på den lokala ridskolan.
–  I skolan blev jag retad, 

men i boxen hos hästarna 
mådde jag bra. Ridningen 
har alltid gett mig glädje i 
vardagen och dessutom 
viktig fysisk träning som 
minskar smärtan. Men  
däremot har jag inte alltid 
blivit bemött som de  
andra i stallet. Jag lärde 
mig själv att sadla och 
tränsa. Det tar längre tid 
för mig än för andra, men 
jag är stolt över att jag lär-
de mig det trots mina 
svårigheter.

För några år sedan hyrde 
hon en häst tillsammans 
med en annan familj. Av 
den familjen fick Alice 
höra att hon hanterade 
hästen fel.

– Det fick mig att tappa 
allt självförtroende. Jag 
hamnade i en livskris och 
gick inte till stallet på flera 
månader. Men när hästens 
ägare sa att jag visst kunde 
hantera den och att den 
var trygg med mig vände 
det och jag återvände till 
hästarna.

Alice har entreprenör-

sanda och förekommer 
ofta i media, bland annat i 
tv-serien Utanför sadeln 
där tittarna fick följa hen-
ne i fyra avsnitt. 

Hon föreläser och driver 
instagramkontot Ryttar-
möjligheter, där delar hon 
med sig av sina erfaren-
heter och den kamp hon 
drivit för att nå dit hon är i 
dag.

– Ryttarmöjligheter är 

mitt varumärke. Jag vill 
sprida kunskap om vad 
ridningen och arbetet i 
stallet betyder för mig. 
Även om många ridklub-
bar har funkisridning så 
gäller det också att få den 
gruppen människor att 
känna sig sedda och inklu-
derade. 

För sitt arbete har Alice Le-
tell tilldelats Joelstipendi-

et av Funkibator i Växjö,  
10 000 kronor. Pengarna 
kommer väl till pass i hen-
nes arbete för inkludering.

– Det ska inte vara en 
kamp för att vara en häst-
tjej eller kille för att man 
har någon svårighet. Stal-
let ska vara en glädjefull 
plats för alla. Alla ska kun-
na vara med. 

JANNE ADEEN

Kämpar för en ridsport 
som inkluderar alla

Alice Letell vill att fler med funktionsvariation ska få möjlighet att börja rida. FOTO: JANNE ADEEN 

Emelie Nilsson berättade om hur hon fick kraft att bryta upp ur 
ett destruktivt förhållande med en man som misshandlade 
henne.

"Det ska inte vara 
en kamp för att 
vara en hästtjej 
eller kille för att 
man har någon 
svårighet. Stallet 
ska vara en gläd-
jefull plats för 
alla. Alla ska 
kunna vara 
med."
Alice Letell

Bjurbäcks-
skolans       
värdeord 
gestaltas 
genom konst
EMMABODA. I höst 
aska Bjurbäcksskolans 
mellanstadium i Em-
maboda byggas om. 
Byggnaden får då stör-
re studiesalar som 
uppdateras och ut-
vecklas och själva 
byggnaden får en ny 
entré.

I samband med om-
byggnaden har kultu-
renheten på Emmabo-
da kommun tillsam-
mans med skolan ock-
så genomfört en 
konstnärlig upphand-
ling. Det är konstnären 
Johanna Strand ifrån 
Kalmar, som vann den 
med sitt verk ”Intryck 
och avtryck”, där in-
spirationen är tagna 
från skolans ledord 
som är trygghet, ar-
betsglädje, nyfikenhet, 
kunskap och empati.

Verket består av två 
stycken olika takmobi-
ler, där varje mobil har 
olika laserskurna delar 
av fingertryck, där de 
tre vanligaste möns-
terbilderna avbildats. I 
det här fallet bågar, 
slingor och virvlar.

Konstverket kom-
mer att invigas så 
snart ombyggnaden 
står klar.


