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se k o m m u n k o l l e nk o m m u n k o l l e nEn prydnad på köksbordet

En prydnad på köksbordet

Klipp ut och spara!Klipp ut och spara!Vi köper Vi köper 
ditt gamla ditt gamla 
guld!guld!

Storgatan 21Storgatan 21
383 30 Mönsterås383 30 Mönsterås  

0499-100 770499-100 77

– men även silver och tandguld

GravsmyckningGravsmyckning
Från den 18/10 har vi fullt med vackra, Från den 18/10 har vi fullt med vackra, 
stilfulla arrangemang.stilfulla arrangemang.

ÖPPET
må-fre 9-18, lö 9-13, sö 10-13
Koverhultsvägen 6, MönsteråsKoverhultsvägen 6, Mönsterås
www.elgerum.se  0499-10504www.elgerum.se  0499-10504

Temakväll:Temakväll:   DörrkransarDörrkransar
17/11 kl 18.30  OBS: förhandsanmälan

OBS: för att hitta till mig; följ skyltningen mot Mönsterås Metall

OBS! Amaryllisens Dag 19 novOBS! Amaryllisens Dag 19 nov

Grande finaleGrande finale
”Nu går de gamle hjem” heter det i en dansk visa som brukar 

sjungas på fester i Danmark när det börjar bli dags för uppbrott. 
Och här är det verkligen dags för uppbrott. Efter 10 
år med kommunkollen stänger vi nu igen datorerna 
och ägnar oss åt andra ting. Ylva får mer tid för sina 

älskade hundar och vi lär hinna med att vara 
mycket mer i vår enkla sommarstuga. 

Att baka, spela saxofon och kanske sabrera en och 
annan flaska bubbel, blir det också tid till.

Men visst, en smula vemodigt känns det förvisso, 
men också skönt. Allt har sin tid och nu är det dags 
för andra att sprida information över kommunen.

Stort tack till alla trogna läsare 
och annonsörer som följt oss 
genom åren. Utan er – ingen 

kommunkoll! 
Knut och Ylva Hävermark

Från och med nästa nummer är det vi som har hand 
om kommunkollen. Vi hoppas att den ska fortsätta 
vara ett härligt och nyttigt inslag i vardagen och lika 
självklar på köksbordet som tidigare.

Hjärtligt välkomna att höra av er med allt från  
annonsbokning och synpunkter till reportageidéer, 
föreningsnyheter och evenemangstips. 

Välkomna!

Vi hörs och ses!
Annsofie & Roger

Annsofie Carlson
073-526 12 18
info@komkollen.se

Roger Engström
076-025 90 30
roger@komkollen.se
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Fredagar kl 9–15  Torget Högsby,   Lördagar kl 9–13  Torget Mönsterås
Bäckströms Frukt & GröntBäckströms Frukt & Grönt  070-28 38 411  070-28 38 411

Handla på torget – genuint, gemytligt & gottHandla på torget – genuint, gemytligt & gott
Stor sortering gravsmyckning och kransar

Prydnadspumpor – Ljung
Ölandspot i 10 kg-säck, flertal sorter; Satina, 

King Edward, Asterix m. fl.
Västergötland King Edward – Färska lantägg

Stor sortering av svenska äpplen 
  Svenskodlade tomater, gurka och paprika 

Lokalt odl grönsaker & rotfrukter 
Kroppkakor, isterband, rökt lax, rundrökt  

ål m.m. från Evas Kroppkakor

fär

kommunkollen  
I brevlådan var 14:e dag!
Nästa nummer kommer 

torsdag 3 november. 
Manusstopp onsdag 

26 oktober.
Kontakta Annsofie 

Carlsson, 073-526 12 18 
eller info@komkollen.se

för bokning och 
produktion.

Storg. 17 Mönsterås 0499-123 39

KLIPP IN

Salong 
Hamid’s

"

Drop in
Vardagar 

9.30-17.30
 Lunch kl 13.00-14.00

LÄGENHET UTHYRES
5 r.o.k, 2 badrum & balkong, 116 m2, 
centralt på Storgatan i Mönsterås.

Månadshyra 9 500 kr. Ledig från 1 januari.
Ring 0499-452 11 vid intresse 

HÖSTLOVSKULHÖSTLOVSKUL  
Tisdag 1/11 kl 15-18Tisdag 1/11 kl 15-18
i Långehäll, i Långehäll, 
BlomstermålaBlomstermåla

Ta med pann- eller ficklampa.
Vi bjuder på grill.

Anmäl senast 30/10 till info@alemsok.se

Skogliga aktiviteter i ljus och mörker 
för barn från åk 4 och vuxna.

Det tilldelas den eller de som utbildar sig, vill fördjupa sina 
kunskaper eller seriöst arbetar med konst eller konsthantverk.

Ansökan med CV och övriga handlingar, bilder och  
arbetsprover som sökande vill åberopa skall lämnas,  

senast den 15 november 2022, till

Eva Müntzings minnesfond, Mönsterås Konstförening,
Torp 305, 383 91 Mönsterås eller e-post:  

ordf@monsteraskonst.se, ärende: Minnesfond

Fondens medel skall användas 
till stipendium eller stöd till 
personer med anknytning 
till Mönsterås kommun.

Upplysningar  0499-107 00  Eiberth R Flogér (ByggKonsulterna)

OBS: Årets stipendiat(-er) deltar i utställning tillsammans 
med 2023 års stipendiat(-er) under 2024.

Eva Müntzings Eva Müntzings 
minnesfondminnesfond

ANSÖK NU!ANSÖK NU!

www.monsterasbio.se

Kärleksbevis
Lördag 22/10, kl 15:00
Söndag 23/10, kl 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 1 tim 30 min
Drama, thriller

Året jag slutade prestera
och började onanera
Lördag 29/10, kl 15:00
Söndag 6/11, kl 19:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 40 min
Drama, komedi

Tassar av stål
Söndag 23/10, kl 15:00
Söndag 30/10, kl 15:00
Torsdag 3/11, kl 17:00 OBS tiden
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 37 min
Action, komedi, animerat

Halloween Ends
Lördag 29/10, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 1 tim 51 min
Skräck, thriller

Mrs Harris Goes to Paris
Söndag 30/10, kl 19:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 32 min
Drama

Ticket to Paradise
Lördag 22/10, kl 19:00
Barntillåten år, 100 kr, 1 tim 44 min
Romantik, komedi (George Clooney, Julia Roberts)

BROS
Torsdag 3/11, kl 20:00 OBS tiden
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 55 min
Romantik, komedi

Black Adam
Fredag 4/11, kl 20:00 OBS tiden
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 4 min
Action, fantasy, Sci-Fi

LasseMajas Detektivbyrå 
Fredag 4/11, kl 17:00
Söndag 6/11, kl 15:00
Barntillåten, 80 kr, 1 tim 22 min
Komedi, familjefilm
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Fri entré 

Lördagen den  

klockan 10—14 

VÄLKOMMEN 
till vår mysiga ”La’gårds”-plan och  

vårt stora parkområde där  
lokala matleverantörer och hantverkare 
visar och har försäljning av sina fina 

och goda produkter.  
Kaffe/korv/våfflor 

STRANDA HEMBYGDSFÖRENING 
Kvarngatan 26, Mönsterås, 0499-100 01. 
strandahem@telia.com 
www. hembygdsmuseum-monsteras.se 

KAMPANJ
PÅ MULTIKORT

Torggatan 11  •  0499-140 00  •  vattenpalatset.monsteras.se

I MULTIKORTET INGÅR: GYM, GRUPPTRÄNING & BAD

20%
rabatt 

(Gäller t.o.m.
31/10-22)

Träna
& bada 
hos oss

ASAB 
Alsteråns Service AB

Däckbyte, däckskifteDäckbyte, däckskifte
Nu är det snart dags att  
skifta till vinterdäck.  
Vi utför: däckbyte, däckskifte,  
däckförsäljning. Vi lägger även
om internetdäck.
Aluminium 200 kr
Plåtfälg 150 kr
Inklusive omläggning och balansering!

Däckskifte 250 kr
Ring för att boka just din tid.
Enl. ök. – kvällar och helger
Steven 070-892 11 84
Kevin 070-619 73 67

Vi finns på Alsteråvägen 46 i Ålem    Innehar F-skatt

Förvara dina däck tryggt i
vårt rymliga däckhotell!

Medlemsmöte
med underhållningBlomstermåla

Måndag den 7/11 kl 14.00 i Gröna rummet, 
Blomstermåla Folkets Hus

Underhållning: vår egen kör ”Sjung och le”  
under ledning av Solveig Engström.

Våra duktiga tjejer i köket ordnar med kaffe och 
smörgås. Lotter med dragning på plats.

Notera: Julfest 23/11 i Danssalongen

ALLA ÄR VARMT 
VÄLKOMNA!

ÅLEMS 
KÖTT

ÅLEMS 
KÖTT

ÅLEMS KÖTT
Vi öppnar inom kort i Ålem.
Brett sortiment av kött och 
charkprodukter. Välkomna!

Öppet alla dagar
Kl. 10.00 – 20.00
076-244 41 06

Alsteråvägen 18
384 40 Ålem
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: HAR NI FRAMFÖR ER NU?

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 19

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 18, v. 40

Lösenord: SÅNGRÖST

Vinnare i nr 18:
Pia Bratt, Blomstermåla

Astrid Boman, Mönsterås
Anna Borgström, Mönsterås

Grattis! Vinnarna har tre Trisslotter att 
vänta med posten.

Lösenordet i nr 18 var: SÅNGRÖST

HAR NI FRAMFÖR ER NU?
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  Bästa krysslösare. Då var 
vi framme vid vägs ände. 
Du håller nu i handen det 
absolut sista kollenkrysset 
producerat av nuvarande re-
daktion. Lycka till med knå-
pandet! Förra lösenordet 
var SÅNGRÖST, syftande 
på dagens namnsdagsbarn 
Jenny. Den berömda opera-
sångerskan Jenny Lind sägs 
ju ha haft en fantastisk så-
dan, hälsar Red.
 Vi lottar ut tre vinster 
bland de rätta svar som 
kommit in fram till söndag 
eftermiddag, samma vecka 
som tidningen delas  ut (i 
det här fallet 23 oktober). 
Tre vinnare belönas med 
tre Trisslotter var.  
  Skicka in det lösenord 
som blir svaret när du sät-
ter ihop bokstäverna RÄTT  
i de rosa rutorna (du har 
god hjälp av ledtråden) till  
ylva@komkollen.se eller 
SMS:a till 070-255 69 01. 
Glöm inte namn och adress! 

Ett varmt tack från korsordskonstruktören till 
alla som löst mina korsord under åren.  

Det känns som om ni känner till min hjärnas 
krumsprång till och med bättre än jag själv!

Tack för ert tålamod och envishet och alla snälla, 
värmande ord under den här tiden. Helst skulle 

jag ha velat att alla vunnit varje gång, men  
slumpgeneratorn har varit obönhörlig!

Lev väl och sluta aldrig kryssa!
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Endast tidsbokning.
Nya och beg däck säljes.

Ring eller sms
Fredrik 070-880 35 34
Claes 070-204 64 93 
Skälleryds Industriområde

DÄCKSKIFTE i Skälleryd

Vi har däck i olika kvaliteter och 
prisklasser.  
Kom in och prata däck med oss.
Vi skiftar & tvättar dina däck.
Vi har även däckhotell.
P.S. Vi har gott om begagnade fälgar & vinterdäck. D.S

Dags att börja tänka Dags att börja tänka 
vinterdäck!vinterdäck!

Sök stipendium för studier
Du som är folkbokförd i Ålems församling och 
studerar på gymnasiet eller vid någon annan 
högre utbildning kan söka stipendium ur Stiftelsen 
Skytteanska Donationsfonden. Ansök 
senast den 8 november. 

Mer information och kontakt-
uppgifter finns på monsteras.se. 

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Söka bidrag
16:e november är sista ansökningsdag 
för dem som vill söka bidrag från  
Stiftelsen N J o Anna Nilssons minne.
År 1909 testamenterade Josefine Nilsson 
egendomar till dåvarande Ålems kommun. 
Stiftelsen erhöll hennes föräldrars namn 
N J o Anna Nilssons minne.  

Stiftelsen förvaltas av Mönsterås kommun och 
delar varje år ut medel för hjälp till behövande, 
åldersstigna och sjuka inom Ålems församling.

Stämmer detta in på dig eller någon du känner? 
Skicka in en ansökan!  

Kontakta Mönsterås kommun tekniska kontoret 
på tel 0499-17186 eller 0499-17172, om du vill få 
en blankett hemskickad. Blankett finns också att 
hämta i kommunens växel. Sista ansökningsdag  
är den 16:e november 2022.

Vill du ha hjälp att fylla i din ansökan?
Representant för Stiftelsen kommer att vara 
tillgänglig tisdagen den 8:e november vid 
Torshaga i Ålem kl 13:30 och torsdagen den 
10:e november kl 13:30 vid Hägern i 
Blomstermåla.

Stiftelsen N J o Anna Nilssons minne

Samorganisationerna i Mönsterås kommun

HHÖÖSTFEST STFEST fredag 11 novfredag 11 nov
Inbjudan till höstfest fredag 11 november, Inbjudan till höstfest fredag 11 november, 
kl. 16.00 i Folkets hus Blomstermålakl. 16.00 i Folkets hus Blomstermåla
3 rätters middag. Pris 150 kr3 rätters middag. Pris 150 kr
Underhållning: Putte SkogUnderhållning: Putte Skog
Anmälan är bindande!Anmälan är bindande!
Sista anmälningsdag 4 november till:Sista anmälningsdag 4 november till:
Elisabeth Odarp 070 366 06 21Elisabeth Odarp 070 366 06 21
Bertil Edvardsson  070 686 60 91Bertil Edvardsson  070 686 60 91
Froni Isaksson  073 356 64 75Froni Isaksson  073 356 64 75
Det går att betala med Swish / KontantDet går att betala med Swish / Kontant

HJÄRTLIGT VÄLKOMNAHJÄRTLIGT VÄLKOMNA  

kommunkollen –  den enda 
annonsplats du behöver för lokala budskap
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   Första tipset är att nu är den illustrerade, femte delen, 
Harry Potter och Fenixorden, beställd till våra bibliotek 
och då kan alla entusiaster börja att reservera denna 
bok på sitt bibliotek. Vi har väntat länge, men ni som 
redan läst boken vet att det är den tjockaste av de sju 
delarna.
   Det andra tipset är ”Den officiella Harry Potter – bak-
boken”. Vi som gillar Harry Potter har här chansen att 
med hjälp av denna bok uppleva magiska äventyr i kö-
ket. Hur då? Jo, Joanna Farrow som har skrivit denna 
bok ger oss 43 goda och magiska recept med inspira-
tion från filmerna och från Howards School of Witch-
craft and Wizardry.
  Alla recepten är tydliga och har en blixt som visar svå-
righetsgraden och det finns kostvimplar som markerar 
om du äter vegetariskt, veganskt eller glutenfritt. Det 
är bara att hålla utkik efter vimplarna, som passar dig.
  Här finns recept på allt från blixtbröd, Gryffindors 
svärdkakor, Pumpapiroger, Hagrids scenkakor, Troll-
stavsbröd, Quidditch-foccacia, Howards-maränger och 
mycket mycket mer. Varför inte göra ett Howards-pep-
parkakeslott till jul? I boken finns slottsritningen, så 

Här är två boktips för oss som 
gillar Harry PotterBOKTIPSET!BOKTIPSET!

I backspegeln...
Musikalisk Oktoberfest på Munken
   Lördag den 8 oktober var det traditionell Oktoberfest på Munken hotell 
i Mönsterås. Med tradtionell menas då massor av god mat i form av bl a 
bratwurst, surkål, wienerschnitzel, pretzels (underbara, salta, stora kring-
lor) och massor av gott, tyskt öl. Och sist men inte minst; en jätteorkester 
som spelade tyska polkor, marscher och annat av umpabumpa-karaktär. 
Det var Mönsterås Musikkår som i ett unikt samarbete med Oskarshamn 
Concert Band äntrade scenen och blåste på av bara den. Jag kan lova att 
med en 35 man/kvinnor stor blåsorkester blir det rejält tryck i lokalen. 
Publiken var på ett strålande humör, musikerna var helt utpumpade när 
allt var över och Henke och Jessica (Munkens ägare) var nöjda och glada. 
Nu är det bara ett år kvar till nästa gång. Det får du inte missa!

det är bara att rita av. Låna denna bok och sätt i gång och baka, 
boken är som sagt full av salta och söta bakverk, magiskt goda och 
fyllda av fantasi.
Mysig höstläsning önskar barnbibliotekarie 
Kristina Åkesson

kommunkollen nr 19/2022; 20 okt – 2 nov www.komkollen.se

VI SÄLJER:

VI KÖPER:

Stor sortering av 
nya & beg däck

Järn- o metallskrot; 
stort som smått

VI HYR UT:
Biltransportkärror

Snart dags för däckbyte Snart dags för däckbyte 
O B S : T I D S B O K N I N G !O B S : T I D S B O K N I N G !

SÖDRA VÄGEN 25 I MÖNSTERÅS

Till större partier 
finns containers 

och kranbil

Flyttransportkärra
Båtvagnar

Utför däckomlägg-
ning & balansering

Monteringspartner;  
Signalen AB

och NDI

Säsongsförvaring 
av däck

Montering av däck 
köpta på Internet

44 år i branschen!
44 år i branschen!

OBS: boka gärna 
din tid på

boka.se/blommans
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Jag kunde inte låta bli...
Så här i slutet av vår verksamhet med 
kommunkollen satt jag och bläddrade 

igenom alla gamla årgångar. Roligast att 
läsa var Argus krönikor, något som många 

läsare vittnat om genom åren.  
Då fick jag en idé om att varför inte ge  

ut de bästa av dem i bokform. 
Sagt och gjort – nu ligger ett färdigt 

manus och väntar på tryckstart. 
Vill du ha ett exemplar? Vi säljer boken till 

självkostnadspriset 100 kr + ev porto (60 kr). 

BOKSLÄPP

Argus – mer än bara Argus – mer än bara 
en hunden hund

Beställ ditt ex genom 
att skicka SMS med 
namn och adress till 

070-259 84 34, 
senast  13 nov 2022.

Boken trycks mot 
beställning i 
november.

Levereras i postpåse 
inkl faktura. Betala via 

bank eller Swish.

Boken är på 84 sidor i format 
liggande A5, limmad med 

kraftigt omslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangör: 
Stiftelsen NJ och Anna Nilssons minne

Intressant föredrag!

Framgångssaga med sorgkant – 
Familjen Nilsson på Råsnäs, 

pionjärer i brytningstid
Föredrag av 

Jonny Nilsson
baserat på hans bok 

om NJ och Anna 
Nilsson.

Tors 27/10 kl 18.30 
Nabbens Rökeri

Vid önskemål om förtäring,  
förhandsanmälan till
Anne-Maj Gardstig, 0499-171 86
el. Anne-Maj.Gardstig@monsteras.se

2 5  %  r a b a t t  p å  a l l t 2 5  %  r a b a t t  p å  a l l t 
i n o m h u s s o l s k y d d i n o m h u s s o l s k y d d 

G ä l l e r  t . o . m .  3 1  o k tG ä l l e r  t . o . m .  3 1  o k t
Sun Off Mönsterås, Sandgatan 9, 383 33 Mönsterås

0499-75 30 30  |  070-600 77 05,  
Par.ragnarsson@sunoff.se  |  www.sunoff.se

SHOWROOM på Sandgatan 9 i Mönsterås. 
Öppet tors 16-18, lörd 10-14 eller efter ök.

Sun Off är Sveriges 
ledande butikskedja inom 
solavskärmning med 
svensktillverkande 
produkter för nordiskt 
klimat. Besök sunoff.se  
eller din närmaste  butik 
så hjälper vi  
dig med inspiration och 
rådgivning för  
din bostad!

P.R. Alltjänst
– hjälper dig med allt mellan himmel och jord...nästan!

Ring Pär: 070 600 77 05

Trädgårdsarbete
Snickerijobb m.m.

Rot & Rut

073 991 42 01 anna@studiografik.se

f o t o g r a f

Vi erbjuder privatpersoner, företag 
och kommuner professionell och  

säker trädvård för små och stora träd.
Behöver du hjälp med fällning,  
beskärning eller rådgivning?  

Ring eller maila till 070 - 551 61 21 
eller tdtradtjanst@icloud.com

OBS: För privatpersoner gäller 50 % Rut-avdrag  
på arbetskostnaden upp till 100.000 kr!

NYHET: Nu även stubbfräsning
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från  Argus!
   den här dagen då Matte sa åt mig att lägga ner pen-
nan och uppföra mig som en vanlig hund. Jag protes-
terade en bra stund och grät nog lite också. Inte är jag 
beredd att lämna alla mina kära vänner som har följt 
mig i med- och motgång. Skrivit så många vackra ord, 
klappat mig när vi har träffats ute och till och med 
skickat smaskiga paket till mig. Hur ska det gå? Ska 
jag liksom bara bli ett själlöst, fyrfota djur?
   Matte säger att det kommer jag aldrig att bli, jag är 
lika värdefull som alltid, men allt har ett slut. Faktiskt 
så är jag lite äldre än kommunkollen. Det allra första 
numret kom ut samma vecka som jag flyttade hem 
till mina människor som åttaveckorsvalp. Jag tycker 
nog att jag har åldrats minst lika väl som kollen, men 
tydligen ska man sluta när man är på topp. Och det är 

Så kom den då till  sist ,Så kom den då till  sist ,

vi visst inte längre, säger 
de. Där tycker jag nog att 
de får prata för sig själva 
och inte dra in mig. Fast i 
ärlighetens namn så bör-
jar jag känna av åren. Det 
tar emot lite att röra sig 
ibland, och jag hinner inte 
hitta på lika många aktivi-
teter längre. Tävlingskar-
riären är över och jag är 
så otroligt välartad så jag 
gör nästan inga hyss hel-
ler. Så kanske är det ändå 
dags att låta lugnet lägra 
sig och njuta av pensio-
nen? Det förefaller som 
om även Matte och Husse 
ska sluta jobba, så jag för-
väntar mig att få väldigt 
mycket tid och uppmärk-
samhet av dem!
   I alla fall så vill jag från 
djupet av mitt hundhjär-
ta tacka för all den kärlek 
och värme som jag har 
fått ta del av från er läsa-
re. Ni har gjort en gammal 
hund så stolt och glad. 
  Matte och Husse vill 
också skicka med ett 
stort, innerligt TACK till 
alla underbara människor 

som bryr sig om att läsa om en vovves känslor och 
funderingar!
En blöt puss och glada svansviftningar

Ack vad tiden går! Här hade jag Ack vad tiden går! Här hade jag 
precis börjat mitt jobb på kommunkollen...precis börjat mitt jobb på kommunkollen...

Gjorde inte så mycket nytta då, verkar det som:-)Gjorde inte så mycket nytta då, verkar det som:-)
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AKTUELLT JUST NU;AKTUELLT JUST NU;
höststädning, beskärninghöststädning, beskärning  m.m.m.m.

Vi på Mönsterås Allservice har lång erfarenhet inom Hus & Trädgård.Vi på Mönsterås Allservice har lång erfarenhet inom Hus & Trädgård.
Vi har försäkringar och de tillstånd som krävs för våra uppdrag. Vi har försäkringar och de tillstånd som krävs för våra uppdrag. 

Har ni frågor? Kontakta oss gärna!  073-036 21 36,Har ni frågor? Kontakta oss gärna!  073-036 21 36,
monsteras.allservice@mail.com, www.monsteras-allservice.semonsteras.allservice@mail.com, www.monsteras-allservice.se

Storgatan 66, MönsteråsStorgatan 66, Mönsterås

Trädgårdsskötsel
Fastighetsskötsel

Bygg
Målning

Tak, fasadrengöring
Snöskottning

Montering
Flyttning 

Budleveranser
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Bokrelease

Jordens tårar
Fredrik Kling, text

Tomas Jonsson, foto

Torsdag 10/11 kl. 19.00 - 21.00Torsdag 10/11 kl. 19.00 - 21.00
Biosalongen, Folkets Hus 

Blomstermåla 
Gratis entré. Musik & servering 

Boken Jordens tårarJordens tårar går att köpa 
på plats. Allt överskott går 

till Världens Barn.

Sponsorer: BIM AB, Alvinssons AB

 

MITT TIMMERNABBEN

monsteras.se

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Hur kan livsmiljön förbättras i 
Timmernabben?  

Nu bjuder vi in till den andra medborgardialogen  
för ortsanalysarbetet i Timmernabben. 
Ta chansen att vara med och påverka! 

Tisdagen den 25 oktober kl. 18-20
på Nabbens Rökeri & Fisk

Vi bjuder på fika! 
Anmälan kan göras fram till den 23 oktober till 

 kajsa.engman@monsteras.se eller på telefon 0499-170 00.

 föreningsnytt
MEDLEMSMÖTE

i Svanen 26/10 kl 15. Mar-
cus Eriksson underhåller. 
Vi bjuder på fika. Anmä-
lan till Mia 073-324 49 77  
Reumatikerför. Mönsterås

ENDAST för info till din förenings medlemmar. 
Kostnad 35 kr/rad. Lämna manus på  

www.komkollen/föreningsnytt

ÅRSMÖTE TORS 10/11
Korsvirkeshuset kl 18.00 
Välkommen.Timmernab-
bens Båtsällskap

Radannonser är till för privatpersoner, 
ej företag. Fyll i formuläret på   

www.komkollen.se under fliken 
RADANNONSER. Pris 35 kr per rad. 

JÄRNSPIS SÄLJES
Klavreström, svart emalj 
Säljes mot annonskost-

nad. 070-557 43 28

radannonser

FINA INDUSTRILOKALER UTHYRES
Moderna, ljusa och fina lokaler vid Oknebäcks industriområde 

i Mönsterås, intill E22. Adress: Verkstadsgatan 14

200 kvm: Lokal | Lager | Verkstad | Kontor | Parkering | Fiber

Kontakta Per Klette 073-020 99 91
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Showkvällar: Torsdag - Fredag - Lördag 18 november - 17 december. Pris 695 kr

MUNKEN CONCEPT PRESENTERARMUNKEN CONCEPT PRESENTERAR

Julbord utan show på onsdagar. Pris 495 kr

Julbord på Munken Hotell
Våra kockar dukar upp ett hemlagat klassiskt julbord och vår

showgrupp bjuder på en härlig julshow, och kanske någon partylåt.

Missa inte en helkväll med familj, vänner eller arbetskamrater!

Boka biljetter dygnet runt på nortic.se eller på Munken vardagar 9-17.
Biljetter till företag ring 0499-48390

Premiär 18 nov



    

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

23/10  19 sön. efter trefaldighet.  
30/10   20 sön. efter trefaldighet 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – Tis, Ons, Fre 08.15 
   Lovångsmässa – Tis 18.00 
  Morgonmässa – Tor 08.15 
Ti 25/10 12.00 Andakt och måltidsgemenskap. Förs.hem 
 13.30 Andakt, Torshaga 
Lö 29/10 10-14 Stickcaféets basar. Förs.hem. Stickcaféets 
   behållning går till Världens barn. 
Ti 1/11     17.00 Bön för fred  i Ukraina och världen. 
  Bön, musik och egen ljuständning 
To 3/11 18.30 Brasafton. Ljustema och mat (40 :-). Sång 
   och musik: Anna Karlsson. Anm. senast 27 
   okt. till madeleine.skold@svenskakyrkan.se  

Besöks- och telefontid (0499-799000): Mån., Ons. och Fre. 09.00-12.00 
www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 
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kommunkollen, Trädgårdsgatan 3, 572 30 Oskarshamn www.komkollen.se
Annonsbokning  tel 073-526 12 18, info@komkollen.se   Upplaga ca 8600 ex

Delas ut på torsdagar, varannan vecka, till samtliga hushåll & företag i Mönsterås kommun 
samt orterna Ruda och Påskallavik.  Ansvarig utgivare: Knut Hävermark, sprinfo ab

Missionskyrkan  BlomstermålaMissionskyrkan  Blomstermåla
Sö 23/10 10.00 Gudstjänst 

Thomas Björketun

        
        
       
 
        
       

To 20/10 15.00 Andakt, Ekåsa
Sö 23/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan. Kyrkkaffe
Ti 25/10 13.00 Fliseryds syförening, kyrkan
 19.00 Fliseryds kyrkokör övar i kyrkan.
Fr 28/10 08.30 Mat och Prat. Bön gemenskap och frukost,  
  kyrkan
Sö 30/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet
 15-17 Kyrkstökssöndag. kyrkan
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat

Fliseryds församling

        
        
       
 
        
       

Varje vecka
Må-Fr 08.30 Morgonbön i Mönsterås förs.hem, sänds  
	 	 även	på	Zoom.	Länk	finns	på	vår	hemsida.	 
 Behöver	du	hjälp	med	att	lära	dig	Zoom?   
	 Skicka	mail	till	dima.matr@svenskakyrkan.se
Lö-Sö 08.30 Morgonbön på Zoom.

Håll	koll	på	församlingens	hemsida	och	sociala	medier; 
www.svenskakyrkan.se/monsteras-fliseryd

Som	vanligt	finns	det	möjlighet	till	samtal	och	stöd.  
Pastorsexpeditionen:	0499-491	90. 

Pastoratets	mailadress:	
monsteras-fliseryds.pastorat@svenskakyrkan.se

Våra	telefontider	är	mån-fre	kl.	10.00-12.00
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, boka ditt besök.

Våra	kyrkor	är	öppna	för	ljuständning	och	bön  
alla	dagar	klockan	8.00-15.00

To 20/10 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
 18.30	 Andrum.	Meditativ	kvällsbön.	 
	 	 Olof	Sundström,	gitarr,	kyrkan
Fr 21/10 17.00	 Fredagsmys,	församlingshemmet
Sö 23/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa.	Vocalis	medverkar.	Kyrkkaffe	
 16.30	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	kyrkan
Må 24/10 16.15	 Familj	å	dé,	församlingshemmet
 18.30	 Kören	Vox	Nova	övar	i	församlingshemmet
Ti 25/10 15.45	 Sånggruppen	VIPS	från	åk.	3	övar	i	 
	 	 församlingshemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.45	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
On 26/10 18.00	 Kören	Vocalis	övar	i	församlingshemmet
To 27/10 09.30	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
Fr 28/10 15.00	 Andakt,	Solhem
Lö 29/10 15.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
Sö 30/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa.	Kören	Vox	Nova	medverkar.		
	 	 Söndagsskola.	Kyrkkaffe
 16.30	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	kyrkan
Må 31/10 18.30	 Kören	Vox	Nova	övar	i	församlingshemmet
Ti 1/11 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.45	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 18.45	 Kören	Go	Gospel	övar	i	församlingshemmet
On 2/11 12.00	 Musikandakt	med	bön.	Soppa	serveras	 
	 	 efteråt,	kyrkan
 13.00	 Mönsterås	syförening,	församlingshemmet
 18.00	 Kören	Vocalis	övar	i	församlingshemmet
To 3/11  18.00	 Kören	Sång	å	dé	övar	i	kyrkan

Mönsterås församling

kommunkollen ansvarar inte för fel orsakade av otydliga underlag, manus 
eller annonstexter. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser av främlings-
fientlig, sexistisk eller stötande natur eller från organisationer som förfäktar 

främlingsfientliga, rasistiska eller på annat sätt ojämlika åsikter.

kommunkollen är ett annonsblad för Mönsterås kommun med omnejd 
och delas ut på torsdag, varannan vecka. Upplagan är ca 8.600 ex.  

Mer information hittar du på www.komkollen.se

Nästa nummer kommer ut torsdag den 3 november.  
Manusstopp är onsdag 26 oktober.

Boka i god tid för att vara säker på att få en plats! 
Ansvarig utgivare: Göran Rönnerholm. 

Adress: Trädgårdsgatan 3, 572 30 Oskarshamn
073-526 12 18, info@komkollen.se, www.komkollen.se


