
An
no

ns
bl

ad
 fö

r a
llt

 so
m

 h
än

de
r i

 M
ön

st
er

ås
 m

ed
 o

m
ne

jd
  n

r  
10

, 2
02

2;
  1

9 
m

aj
 .–

  1
  ju

ni
,  

v. 
20

 - 
21

  w
w

w.
ko

m
ko

lle
n.

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

070-245 15 64  |  kjsfastighetsservice@gmail.com070-245 15 64  |  kjsfastighetsservice@gmail.com  

Behöver du hjälp med snickeriarbeten?
All form av nybyggnation, takbyten, altaner m.m. 

Kontakta Fastighetsservice
F-skattsedel ROT-avdrag

Hej! Det är klämdag på 
fredagen efter Kristi 
himmelsfärdsdag. 
Vi tar ledigt! 

Därför håller verkstaden 
STÄNGT FREDAG 27 MAJ!STÄNGT FREDAG 27 MAJ! 
Vi är tillbaka igen på måndag.
Välkommen då hälsar Lalle med personal

Redo att öka trygghet och folkhälsa  
Vi är redo att skapa 
kvalitet före kvantitet, 
alla över 85 år ska 
garanteras en plats 
på äldreboende utan 
biståndsbedömning.

Bli medlem! KD.nu/blimedlem
Chatrine, Björn, Madeleine

i Mönsterås kommuni Mönsterås kommun

Centerpartiet sponsrar scen 3 på 
Storgatan, vid kyrktrappan (mitt 
emot Skohörnan).
Fredag från klockan 14.00 och
lördag från klockan 10.00. 
Kom och njut av musiken, vimlet, 
gemenskapen och allt utbud i 
vår fina köping. 
 

Välkommen till Bluesfestivalen Välkommen till Bluesfestivalen 
27-28 maj!!27-28 maj!!

Centerpartiet  - för kulturen, 
gemenskapen och hela kommunens bästa!

Vi bjuder på 
popcorn och 
samtalar gärna 
med dig!

Välkomna på slagauktion i 
Torp i sommar!

Har du något att sälja? Hör av dig till oss
072-24 74 522   www.auktionsgarden.com

3/7    24/7    14/8

AUKTIONSGÅRDEN
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Bästa läsare! Så var då ännu ett nummer avklarat. 
Det är alltid lika fascinerande att se hur sida efter 

sida växer fram. Visserligen har vi flera trogna annon-
sörer som alltid återkommer men i början av veckan är 
det ändå många sidor som gapar tomma. De försa åren 
skapade det en stor nervositet men allteftersom åren 

Fredagar kl 9–15  Torget Högsby,   Lördagar kl 9–13  Torget Mönsterås

Premiär: Svensk sparris, nypotatis, jordgubbarPremiär: Svensk sparris, nypotatis, jordgubbar

Bäckströms Frukt & GröntBäckströms Frukt & Grönt  070-28 38 411  070-28 38 411

Vårblommor – Kryddväxter – Perenner 
Gurka från Långasjö – Hagalundstomater 

Sättpotatis, flera sorter – Sättlök
Ölandspotatis 10 kg: Asterix, Satina 

King Edw. fr Västergötland – KRAV-potatis
Stor sortering av härliga svenska äpplen  

Lokalt odl grönsaker & rotfrukter – Ölandslök 
Kroppkakor, isterband, rökt lax,  

rundrökt  ål m.m. från Evas Kroppkakor
Färska lantägg från Högerås

Svenskodlade, fräscha tulpaner!Svenskodlade, fräscha tulpaner!

OBS: vi är i Mönsterås på OBS: vi är i Mönsterås på 
lördag, Bluesfestivalenlördag, Bluesfestivalen

går har ett tillfredsstäl-
lande lugn infunnit sig. 
På något sätt brukar det 
alltid lösa sig till sist. Här 
intill ser du framsidan på 
vårt allra första nummer i 
november 2012. Uj uj vad 
tiden går, tycker Red.

www.monsterasbio.se

Tuffa gänget
Söndag 29/5, kl 15:00
Barntillåten, 80 kr, 1 tim 40 min
Animerat, action, komedi, familj

Film är bäst på bio!Film är bäst på bio!

Top Gun: Maverick
Söndag 29/5, kl 19:00
Fr 11 år, 80 kr, 2 tim 10 min
Action, drama. Med Tom Cruise.

070-648 04 79   www.jtbmarkbyggarna.se
billfrickjtb@gmail.com

Teknikvägen 1, 383 36 Mönsterås

 Husgrunder   Utbyggnation   Vatten & avlopp  Husgrunder   Utbyggnation   Vatten & avlopp 
  Altandäck   Dränering   Gjutning   Altandäck   Dränering   Gjutning 

Stenläggning   MurningStenläggning   Murning

PP Markiser & Alltjänst

OBS: Gratis hembesök!
P.P Markiser Allt inom Solskydd och Alltjänst

070-600 77 05  &  070-389 22 36
P.pmarkiser@gmail.com

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

Vi säljer och monterar allt inom solskydd. 
Både för privat och företag. 

Såväl utomhus som inomhus.
Allt tillverkat enligt dina mått och önskemål.

MÖNSTERÅS-OSKARSHAMN-KALMAR–ÖLAND

k o m m u n k o l l e n

k o m m u n k o l l e n

annonsblad för allt som händer i Mönsterås med omnejd v. 47/48
Välkommen att boka en

Trygghetskoll

www.haradssparbanken.se

Kundtjänst tel. 0499-452 00, e-post: info@haradssparbanken.se

Vid ”Trygghetskollen” får du en

 genomgång av ditt/familjens personskydd

Dessutom har du/familjen chansen att vinna en extra julklapp i

form av fonder till ett värde av 2 000:-. Den 21/12 drar vi en

 vinnare av 1 000:- två vinnare av 500:-.

Sveriges mest nöjda bankkunder

Bästa läsare! Det är lite med hjärtat i halsgropen vi skick-

ar ut detta första nummer av kommunkol-

len till 8300 brevlådor i Mönsterås med 

omnejd. Hur kommer det att tas emot? 

Kommer någon att läsa, kommer någon att 

vilja annonsera? 
Vår förhoppning är att kommunkollen ska 

bli den självklara kontaktkanalen för före-

tag, föreningar, förvaltningar och alla andra 

som vill nå ut till kommunens invånare 

med erbjudanden och information. Med en 

blandning av annonser, information och 

korta artiklar hoppas vi kunna bjuda på 

något intressant för alla, varje vecka, året 

runt.
Vi avrundar med att tacka alla som bistått 

med goda råd och uppmuntran. Och sist, 

men inte minst, tackar vi alla som annonse-

rat i detta första nummer.

Knut o Ylva Hävermark, 070-251 17 77

Nästa utflyktsmål

CARLSFORS 
NATURPARK

Carlsfors Naturpark

Sandbäckshult - Hornsö

HISTORISKA FÖRENINGEN 
SANDBÄCKSHULT-HORNSÖ

Karlsforsvägen 5 i Sandbäckshult (5 km nv om Blomstermåla)

www.hembygd.se/sandbackshulthornso

Kom och se Alsteråns forsar 
och parkens grönska 
Guidning?  
Kontakta Folke Johansson 070-642 22 55 
eller Inger Jeansson 070-640 81 78.

KONSTUTSTÄLLNING
Lördagen den 21 maj klockan 12-16

Siv Eskilsson, Korpemåla, visar egen keramik 
och målningar av Gunnar Graffin.

Sebastian Johansson ställer ut egna  
foton från Alsterån.

Reservera även torsdagen den 16 juni kl. 18.00. 
Jonny Nilsson, Mönsterås, talar om historiska 

sambandet Mönsterås-Sandbäckshult.
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Centerpartiet uppskattar pensionärerna som är en viktig del av samhället. 
Många föreningar fungerar tack vare våra engagerade, äldre invånare.
Därför vill vi stödja och samarbeta med pensionärsföreningarna 
och övriga föreningslivet för att utveckla samhället
Vi ska hålla hög tillgänglighet i hela vårt samhälle och i alla nybyggda 
bostäder. Det ska finnas gott om parkeringar runt om i samhället.
Vi ska fortsätta att hålla hög kvalitet inom äldreomsorgen, 
både inom hemtjänsten och i särskilt boende. Det gör vi 
tack vare vår duktiga och engagerade personal!

Anders har ordet!Anders har ordet!Anders har ordet!Anders har ordet! Anders Johansson, Kommunalråd

Seniorerna är viktiga för Mönsterås kommunSeniorerna är viktiga för Mönsterås kommun

bibliotek.monsteras.se

Utställning och 
livekonsert med The Quill
Mellan 23 maj och 11 juni kan du kolla på en unik 
utställning på Mönsterås bibliotek om bandet som 
firar 30 år. 

Den 4 juni håller bandet en gratis livekonsert 
unplugged i biblioteket. Det är begränsat antal 
platser, och du föranmäler dig till  
patrik.bystrom@monsteras.se. 

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Påminnelse!Påminnelse!
Tomat- & grönsaksdag 19 majTomat- & grönsaksdag 19 maj

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

Hår – herr och dam
Skägg – Styling
Färg – Hudvård
Även hembesök

Hårklippning från 225 kr

Blomstermåla, Storgatan 89 (Centrumhuset)

076-555 43 19Välkommen! Välkommen!
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: AKTUELL YRKESTITEL?

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 10

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 9, v. 18

Lösenord: BERGSPASS

Vinnare i nr 9:
Sigurd Ström, Ålem

Kjell Jonsson, Mönsterås
Karin Klintmo, Fliseryd

Grattis! Vinnarna har ett presentkort från Skohörnan  
att vänta med posten.

Lösenordet i nr 9 var: BERGSPASS
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  Bästa krysslösare. Vädret 
är underbart och man vill 
egentligen bara vara utom-
hus. Men på kvällen blir 
det kyligare och då kan det 
passa bra med ett korsord. 
Förra korsordets lösenord 
BERGSPASS var tydligen 
knepigt. Namnsdagsbarn 
var Gotthard och St Gott-
hardpasset i Schweiz var det 
som åsyftades, 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 22 maj). Tre 
vinnare får tre Trisslot-
ter var med posten. 
  Skicka in det lösenord 
som blir svaret när du sätter 
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! 

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 2 juni.  
Manusstopp en dag tidigare än vanligt, tisdag 24 maj, pga 

Kristi himmelsfärds dag, men gärna tidigare.
Boka i god tid för att vara säker på att få en plats! 

Ansvarig utgivare: Knut Hävermark. 
Adress: Dunhammarsvägen 11, 384 30 Blomstermåla

070-259 84 34, info@komkollen.se, www.komkollen.se
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Ord. öppettider 
mån-fre 11-21 
lör, sön 12-21

Sjögatan 23, Mönsterås  0499 – 447 29   
www.pizzeriahamnen.se

”För oss står alltid kunden i centrum! 
Färska råvaror är ett måste. Hög kvalite 
är jätteviktigt. Det ska vara en njutning 
att äta vår mat” hälsar Reza Rasoli, 
ägare till Pizzeria Hamnen.

Extra öppet till Extra öppet till 
02.00 under 02.00 under 
Blueshelgen!Blueshelgen!

Alla sorters pizzor (även glutenfritt), 
fräscha sallader, kebab, hamburgare, 
och glass.
Utkörning till Mönsterås, Ålem, 
Blomstermåla och Timmernabben.



I backspegeln...
Succé för modeshow och utställning

Veronica och Malin från Livets Goda Ting frestade med 
härliga delikatesser

kommunkollen nr 10/2022; 19 maj – 1 juni www.komkollen.se
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Michael tel: 070-7887 518,  mail: mabyggservice@outlook.com

KONTAKTA BYGGSERVICE I MÖNSTERÅS FÖR DITT BYGGPROJEKT
Vi utför alla typer av byggnadsarbeten 
såsom renoveringar, till- och nybygge, 

takbyten, altaner och uterum. 
Vi vänder oss till både företag  

och privatpersoner.
Innehar F-skatt.

Såväl stora som 
små partier 

från företag &  
privatpersoner.

Vi hämtar även
skrotbilar, tar emot 

bilbatterier och  
ordnar transporter!

Lastbil, kranbil.

Innehar F-skattsedel

KRS Skrot & Metall ABKRS Skrot & Metall AB
Johan 072 – 946 04 80Johan 072 – 946 04 80  

Skrot & metallSkrot & metall – –    
vi köper allt!vi köper allt!  

MUSIKKÅREN VILL VÄXA!
Mönsterås Musikkår är ett härligt gäng musikanter som 

träffas en gång i veckan för att spela och ha kul 
tillsammans. Men vi vill gärna växa och bli fler. 

Kanske har duKanske har du spelat något blåsinstrument 
i din ungdom – kanske spelar du 

ensam på kammaren. Kom och spela 
med oss istället – det är mycket roligare. 

Vi har inga höga krav på kunnande 
men det är bra om du kan läsa noter.  

Kom till Musikhuset (bredvid kommunhuset)
 på måndagar strax före kl 19 så tar vi 

emot dig med öppna armar. 
Vill du hellre prata med någon 

först, ring någon av följande  
Knut Hävermark; 070 2598434

Hanna Borrie; 070 521 02 86
Peder Svensson; 070 603 80 08
Anders Hallqvist; 070 378 74 51

Mönsterås Handel tillsammans med Häradssparbanken 
arrangerade under onsdagen 27/4 för tredje gången en 
uppskattad modeshow på Hotell Munken i Mönsterås.
Publiken i den fullsatta lokalen fick njuta av vårens he-
taste trender inom konfektion och skor.
I anslutning till kvällen fanns lokala utställare på plats 
som visade upp det allra senaste inom inredning, acces-
soarer och delikatesser.
Musikunderhållningen stod elever ifrån Oscarsgymna-
siet för och kvällens värd och konferencier  
var Ingegerd Wessel.
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LOPPIS 

Kontant betalning!
Kontant betalning!

Lilla Forsa prästgårdLilla Forsa prästgård
(sväng mot Forsa fr E22)(sväng mot Forsa fr E22)

Öppnar 1 juniÖppnar 1 juni
(vid fint väder tidigare)(vid fint väder tidigare)
Mån till lör kl 10 – 14Mån till lör kl 10 – 14

För mer info:För mer info:
072-406 05 21072-406 05 21

OKNÖ KROG  
MÖNSTERÅS  
070-623 75 77

Facebook:
@vassokno

Instagram:
@vassokno

PREMIÄR!
Restaurang Vass
(Oknö krog)

Välkomna!

Disco:
Jimmy Fykén 
ger järnet kl. 
21-01, fredag 

& lördag

Vi smygöppnar under Blueshelgen!Vi smygöppnar under Blueshelgen!  
fre-lör 27 – 28 maj, kl 12.00 till 01.00fre-lör 27 – 28 maj, kl 12.00 till 01.00

Vi öppnar på riktigt 
i juni. Håll utkik på Fb 

efter öppettider.

Meny:
Pizza

Hamburgare
Fullständiga
rättigheter

Välkomna på SILLUNCH!Välkomna på SILLUNCH!
Lördag den 11/6 kl. 16.00

Vi bjuder på mat och underhållning med  
Leif ”Sleifen” Blom

OBS: Lokal Svanen (står fel i utskicket!)
NYA och gamla medlemmar är varmt välkomna!

Mönsterås

Sista anmälningsdag 4/6 till Mia Askbom, 
telefon 073 - 324 49 77

Fin 2:a i parhus med Fin 2:a i parhus med 
egen trädgård!egen trädgård!
67 m67 m22 + garage + garage

Ring  070 55 212 77Ring  070 55 212 77

UTHYRESUTHYRES
i Blomstermålai Blomstermåla

k o m m u n k o l l e nk o m m u n k o l l e n UTGIVNINGSPLAN 2022

JANUARI utgivning material

FEBRUARI utgivning material

MARS  utgivning material

APRIL  utgivning material

nr 7  7/4  30/3  

MAJ  utgivning material

nr 8  21/4  13/4  

nr 9  5/5            27/4  

JUNI  utgivning material

nr 11  2/6  24/5  

nr 12  16/6  8/6  

JULI  utgivning material

nr 13  30/6  21/6  

AUGUSTI utgivning material

nr 14  11/8  3/8  

nr 15  25/8  17/8 

SEPTEMBER utgivning material

nr 16  8/9  31/8  

nr 17  22/9  14/9  

OKTOBER utgivning material

nr 18  6/10  28/9  

NOVEMBER utgivning material

nr 19  20/10 12/10  

nr 20  3/11  26/10  

DECEMBER utgivning material

nr 21  17/11 9/11  

nr 22  1/12  23/11  

2023  Nr 1 kommer ut den 12/1, manus 4/1

ANNONSER: format & pris (exkl moms)

1/1
190 x 264 mm
(eller med utfall  
210 x 297 mm + 
3 mm runt om)

1/2
93 x 

264 mm

1/2
190 x 130 mm

8600:-
På sid 1; 10320:-

Sista sidan; 9460:-

5000:-
På sid 1; 6000:-

Sista sidan; 5500:-

1/4
93 x 130 mm

2600:-   På sid 1; 3120:-    Sista sidan; 2860:-

1/4
190 x 63 mm

1/4
141 x 85 mm

1/16
93 x 30 mm
45 x 63 mm

141 x 20 mm

1/32
45 x 30 mm

BOKA ANNONS
Knut Hävermark, 070-2598434 info@komkollen.se  www.komkollen.se
sprinfo ab/kommunkollen, Dunhammarsv. 11, 384 30 Blomstermåla

v 2

v 4

v 6

v 8

v 10

v 12

v 14

v 16

v 22

v 24

v 26

v 32

v 34

v 36

v 38

v 40

v 42

v 44

v 46

v 48
Rabatter: Repetition av likadan annons ger 
5 %. Förhandsbokning av minst 10 införan-
den under ett verksamhetsår ger 10 % fr o m 
annons nr 2. Generell rabatt till ideella före- 
ningar är 5 %. OBS: Rabatter kan inte adderas.

nr 10  19/5  11/5  
v 18

v 20

nr 1  13/1  5/1  

nr 2  27/1  19/1

nr 3  10/2  2/2 
nr 4  24/2  16/2  

nr 5  10/3  2/3  

nr 6  24/3  16/3  

325:-      
På sid 1; 390:-      

Sista sidan; 357:-

1/3
93 x 175 mm

3500:-   På sid 1; 4200:-  Sista sidan; 3850:-

1/3
141 x 115 mm

1/3
190 x 85 mm

2/3
141 x 

230 mm

2/3
190 x 175 mm

6800:-
På sid 1; 8160:-

Sista sidan; 7480:-

3/4
190 x 195 mm

7500:-
På sid 1; 9000:-

Sista sidan; 8250:-

650:-      
På sid 1; 780:-     

 Sista sidan; 715:-

1/8
93 x 63 mm

45 x 130, 141 x 41
190 x 30

1300:-      
På sid 1; 1560:-    

Sista sidan; 1430:-

(sh)

(sh)

Tisdag!

(sh) = även utdelning till ca 600 sommarhushåll

nr 23  15/12 7/12  v 50

Tisdag!

Bäste annonsör!
Återstående utgiv-
ningsplan för 2022. 

kommunkollen 
Den enda annons-
plats du behöver 
för lokala bud-

skap. Når 100 % 
av invånarna
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Som jag kanske har berättat tidigare...Som jag kanske har berättat tidigare...

tror Argus!

  är jag alltså nu formellt pensionerad. Tydligen. Enligt 
Matte. Själv förstår jag inte vad jag har gjort för att för-
tjäna detta, eller ens vad det innebär. Att det inte blir så 
många tidiga morgnar med en nervös Matte och roliga 
tävlingar, det har jag ju märkt. Här vill jag dock gärna för-
tydliga att det hänger minsann inte bara på mig! Unge 
Herr Påläggskalv skulle ha axlat min mantel för länge se-
dan, kan man tycka. Men till och med Matte har till slut 
insett att man knappt kan ha Bonus i möblerade rum. 
Fast det kan man ju förstås, men helst inte bland en mas-
sa folk och hundar och barn som springer och fåglar som 
flyger och löv som virvlar. Ja, ni ser ju själva! Men det 
kanske kommer, tror Matte. Hmm, säger jag…
  Som tur är tar hon sitt ansvar som god hundägare ändå, 
så vi får göra ganska mycket kul på fritiden så att säga. 
Spåra och leta saker och göra lite konster. Allt detta ren-
derar oss en väl tilltagen mängd korv och köttbullar och 
annat gott, så jag klagar inte. Eftersom jag är så välartad 
och inte jagar annat än bollar, har vi hittat på en ny, rolig 
sport, Matte och jag: Hon irrar runt i skogen på egen hand 
ett tag och släpper pinnar efter sig. När hon äntligen har 
hittat tillbaka får jag springa omkring och se om jag kan 
hitta pinnarna. Det kan jag, och då får jag en köttbulle. Så 
jag är precis lika skicklig utan sele och lina och Matte som 
ett ankare i slutet! Bonus däremot, han är fast förankrad 
med både hängslen och livrem tror jag.
   Det finns andra fördelar också: jag kan till exempel till-
lämpa selektiv hörsel. Ord som ”vänta” och ”sitt” kan vara 
otroligt svåra att höra. På vår morgonpromenad ligger det 
en stock i vägen, och människorna tycker att det är väl-
digt skojigt om vi hoppar över den i strömhopp liksom. 
Det gjorde vi förut, och eftersom Bonus inte ens förstår 
vad ordet ”vänta” betyder, får han alltid hoppa först. Men 
nu, när jag är pensionär, hoppar jag precis när jag vill. Och 
det är nästan alltid innan Matte sagt hoppordet. För jag 
kanske inte riktigt uppfattar vad hon säger? Om någon 
tappar en smula eller försöker smyga ut genom ytterdör-
ren hör jag däremot alldeles utmärkt!
    Så egentligen kan jag inte klaga på min tillvaro som pen-
sionär. Livet går sin gilla gång och det enda som egentli-
gen bekymrar mig är att jag anar en viss minskning av 
min dagliga matranson. Tydligen finns det något fånigt 
samband mellan hur mycket man rör sig och hur mycket 
mat man får. Så bara för att jag inte springer flera mil om 
dagen längre har innehållet i min matskål minskat något. 
Jag har noterat att Matte rör ut maten med lite vatten för 
att det ska se mera ut. Men det går jag faktiskt inte på. 
Ibland funderar jag allvarligt på att återfalla i brott och 
stjäla mig något ätbart. Om jag bara är listig och sköter 
det snyggt kommer ändå Bonus att få bära hundhuvudet,

Selen kan faktiskt Bonus få.

Så här glad blir jag efter spåret.
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Nöjesliv iNöjesliv i

Mönsterås
Mönsterås

Massakern i Sandby borg, 
ett kulturarv som berör

bibliotek.monsteras.se

Gratis  föreläsning

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Hör Ludvig Papmehl-Dufay, lektor i 
arkeologi vid Linnéuniversitet, 
berätta den rysliga historien om 
massakern i Sandby borg på Öland. 

Ingen föranmälan. Välkommen!

Tisdag den 31 maj klockan 18 på 
biblioteket i Mönsterås

FOTO: LÄNSMUSEET I KALMAR

The Quill på Alcatraz Festival i Belgien 2018The Quill på Alcatraz Festival i Belgien 2018

På torsdag den 26 maj firar Mönsteråsban-
det The Quill sitt 30-årsjubileum med en stor 
konsert i Multihallen i Mönsterås. Förutom 
The Quill deltar även banden evelyne och  
Downhill Fools. 
Allting började året 1992 - långt innan iP-
hones, EU-medlemskap och Öresundsbron. 
Då bildades The Quill av fem unga Mönster-
åsare med storslagna drömmar om att ta sig 
ut i världen. 
   30 år senare, med 10 internationella al-

The Quill firar 30 år med jubileumskonsert

bumsläpp och 100-tals 
konserter världen över, kan 
man se tillbaka på en unik 
karriär som präglats av 
både med- och motgångar. 
Men tack vare en stor por-
tion Småländsk envishet 
har man hela tiden strävat 
framåt mot nya mål.
  Detta 30 årsjubileum tän-
ker The Quill nu fira genom 
att ställa till med en hej-
dundrande musikfest.
  The Quill kommer att bju-
da på en unik musikalisk 
tillbakablick genom sin 
långa karriär med både gä-
startister och gamla med-
lemmar på scenen med 
syftet att skapa en helkväll 
Mönsterås köping sent ska 
glömma.
 Men som om inte detta 
var nog så anordnar kom-
munen en utställning i 
Mönsterås bibliotek – helt 
ägnad åt bandets långa kar-
riär. Utställningen pågår 
mellan 23 maj och 11 juni 
och innehåller mängder av 
föremål från deras långa 
karriär. Bandet kommer 
även att göra en unik un-
plugged-konsert på bibli-
oteket den 4 juni. Antalet 
platser är begränsade så 
det gäller att ”hänga på lå-
set” om man vill vara med 
om detta ovanliga event.
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  Högt uppe i alperna ligger Le Sommet: en bygg-
nad som förr var ett sanatorium, men som nu har 
byggts om till ett lyxhotell. Polisen Elin kommer 
dit med sin pojkvän. Elins bror Isaac har förlovat 
sig med sin flickvän som arbetar på hotellet. Tan-
ken är att paren ska fira förlovningen, men ett 
oväder drar in och hotellet måste evakueras. Då 
upptäcker Isaac att hans flickvän saknas och han 
vägrar att lämna hotellet innan de hittar henne.    
Det visar sig snart att ännu en kvinna saknas.  
    När en lavin går kan inte polisen ta sig fram 
till hotellet och stämningen bland de gäster som 
är kvar på hotellet blir allt mer stressad. Kommer 
någon mer att försvinna och vart har kvinnorna 
tagit vägen? Samtidigt rör sig en person iförd gas-
mask runt hotellet… 
  Boken är spännande och författaren har verk-
ligen lyckats med att skapa en otäck stämning i 
boken.  Låna och läs! Hälsar Evelina på 
biblioteket i Blomstermåla

Sanatoriet av Sara PearseBOKTIPSET!BOKTIPSET!

TRYCKSAKER
Kärnan i vårt erbjudande är trycktjänster. Små eller stora upplagor.      

Färg eller inte. Små eller stora format. Starkast i detalj.
När trycket är färdigt lägger vi på slutfinish. Stansar,

perforerar, numrerar, falsar, wire-o och häftar.

ORIGINAL OCH LAYOUT
För att underlätta ditt tryckjobb kan vi ge kompetent 

rådgivning och erbjuda tjänster för original och layout.

G r a f i s k t  T r y c k  A B
Tel. 0491-894 00  •  Mail: info@grafiskttryck.se  •  Webb: www.grafiskttryck.se

GIVEAWAYS
Vi levererar även alla möjliga produkter vad gäller giveaways. 
Från pennor och muggar till magnetskyltar och reflexvästar 

tryckt med Er logotype eller kanske ett unikt budskap.

Inför nästa nummer av kommunkollen behöver vi ditt manus lite tidgare 
än vanligt p.g.a. Kristi himmelsfärds dag. Senast tisdag den 24/5!



kommunkollen nr 10/2022; 19 maj – 1 juni www.komkollen.se

- 11 -

Nästa nummer av kommunkollen  
kommer 2/6. Manus senast 24/5,
en dag tidigare p.g.a. helgdag 

Bl
ues

-blås...
Bl
ues

-blås...

Lördag 28 maj Lördag 28 maj 
kl 15.00   Torget, kl 15.00   Torget, 

Stora scenenStora scenen

medmed  Mönsterås MusikkårMönsterås Musikkår
– inte bara marschmusik!– inte bara marschmusik!

Kaffeservering | Ostkaka | LotterierKaffeservering | Ostkaka | Lotterier

Kulturvandring 
i Gunnarsmåla

Välkomna!Välkomna!

Ålems HembygdsföreningÅlems Hembygdsförening

Samling vid Gunnarströms sågverk.
Medtag egen fikakorg.

Kristi himmelsfärds dag 26 maj kl 10.00

 Socialdemokraterna i Mönsterås

Onsdag 25 maj, kl 18:30, Onsdag 25 maj, kl 18:30, 
PRO-Gården MönsteråsPRO-Gården Mönsterås
Vi diskuterar den kommunala budgeten för 2023.

Torsdag 2 juni, kl 18:30,Torsdag 2 juni, kl 18:30,  
IOGT/NTO-Gården MönsteråsIOGT/NTO-Gården Mönsterås
Vi arbetar med det lokala valprogrammet inför valet.

Tisdag 7 juni, kl 18:30,Tisdag 7 juni, kl 18:30,  
PRO-Gården MönsteråsPRO-Gården Mönsterås
Vi fastställer vårt lokala valprogram.                                                                        
Mötet är tillsammans med KF-gruppen.

VAR MED OCH FORMA 
FRAMTIDEN!

Socialdemokraterna hälsar alla Socialdemokraterna hälsar alla 
medlemmar och sympatisörer medlemmar och sympatisörer 
välkomna till medlemsmöten;välkomna till medlemsmöten;

Välkomna!Välkomna!

Sjömanskapsdag i Timmernabben
lördag 28/5 med start kl 10.00

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Utbildning i båtmanövrering, sjömanskap och knopar

Information om Båtsällskapets verksamhet 

Besök av Sjöräddningen SSRS Mönsterås kl 12:00 

Boktips för sommarens 
läsning! 

Vi tipsar om böcker och 
bjuder på fika.

Mönsterås bibliotek 
den 24 maj kl. 18:00 

Välkomna!

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

bibliotek.monsteras.se



 

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt. 
 

22/5 Bönsöndagen.  
29/5 Söndagen före pingst. Kyrkis. 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – tis, ons, fre 08.15 
   Lovsångsmässa – tisdagar 18.00 
  Morgonmässa – torsdagar 08.15 
To 19/5  17.30 Liten konsert med Kompiskören: 
   Frälsarkransen 
Sö 22/5  18.00 Kyrkokörens vårkonsert (Se annons!) 
Ti 24/5  10.00 Tisdagspromenad. Start Ålems förs.hem 
  13.30 Andakt på Torshaga. 
  14.00 Afternoon-tea. Ålems förs.hem. Gemenskap 

kring te, små smörgåsar med olika pålägg, 
kakor samt kex, ost och marmelad. (40 kr)  

To 26/5  10.00 Högmässa. Kristi himmelfärds dag 
Ti 31/5  12.00 Grill-lunch med musik.  Ålems förs.hem 
   Servering av korv och bröd (30:-). Sång och  
   musik med Anna Karlsson 

Gratis kyrkskjuts erbjuds till söndagens gudstjänst.  
Ring och boka på tel: 0499-799000 alt. 0499/799014 

Se vår facebooksida, hemsida och vårt församlingsblad för mer info. 
www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 
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Annonsbokning  tel 070-259 84 34, 
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

        
        
       
 
        
       

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.
To 26/5 Kristi himmelsfärds dag
 08.00 Morgonbön på zoom sänds från friluftsguds- 
	 	 tjänsten	i	Patron	Gustavs	trädgård	i	Fliseryd

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

Fr 20/5 17.00	 Fredagsmys,	församlingshemmet
Lö 21/5 16.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
Sö 22/5 Bönsöndagen 
 10.00	 Högmässa.	Kyrkoherde	Gareth	Miller	från		
	 	 Akemans	pastorat	i	England	predikar.	
	 	 Vocalis	och	Vox	Nova	medverkar,	kyrkan
	 	 Kyrklunch	i	församlingshemmet	efter	mässan
Ti 24/5 18.00	 Veckomässa,	kyrkan
To 26/5 Kristi himmelsfärds dag
 09.30	 Blåsmusik	från	kyrktornet
 10.00	 Högmässa.	Per-Martin	Petersson	och	 
	 	 Majken	Jansson,	trumpet,	kyrkan
 18.00	 Ekumenisk	bön	inför	Bluesfestivalen,	kyrkan
Sö 29/5 Söndagen före pingst
 10.00	 Högmässa	Vox	Nova	medverkar,	kyrkan	
Ti 31/5 18.00	 Veckomässa,	kyrkan
 18.40		 Bibelskola	Temakväll,	varför	firar	vi	pingst?		
	 	 Öppet	för	alla,	församlingshemmet

Mönsterås församling

Fliseryds församling
To 19/5 12.00	 Middagsbön,	kyrkan
Lö 21/5 11.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
Sö 22/5 Bönsöndagen
 16.00	 Högmässa,	kyrkan
To 26/5 Kristi himmelsfärds dag
 08.00	 Friluftsgudstjänst.	Sofia	Johansson	 
	 	 medverkar	med	sång,	
	 	 Patron	Gustavs	trädgård
Sö 29/5 Söndagen före Pingst
 16.00	 Högmässa.	Fliseryds	kyrkokör	medverkar,		
	 	 kyrkan	
To 2/6 12.00	 Middagsbön,	kyrkan
 15.00	 Andakt,	Ekåsa

        
        
       
 
        
       

Från V 20 och framåt kommer underhållsarbete med räcken 
att utföras på grusdelen på Mönsterås Gamla kyrkogård. 
Detta kan resultera i viss begränsad framkomlighet och 

mindre buller.Vi ber om överseende med detta.
 Ev. frågor besvaras av fastighetsförvaltare  

Conny Axelsson tel. 0499-491 80

Information om
underhållsarbete

        
        
       
 
        
       

Kyrkofullmäktige i Mönsterås-Fliseryds pastorat 
sammanträder. Torsdagen den 19 maj kl 19.00 i 

Mönsterås församlingshem.  
Ärenden enligt utsänd kallelse och anslag.

Emma Källström, Ordförande
Sammanträdet är offentligt. 

Kyrkofullmäktige 
sammanträder

Vårkonsert i grönskans tidVårkonsert i grönskans tid

Kollekt till Ukraina genom Shalom Mission

Söndag 22 maj kl 18.00 
i Ålems kyrka
En vårkonsert med 

Ålems kyrkokör
Konstantin Shakov, violin

Natalja Shakov, piano
Franziska Helmbold,  

altblockflöjt, oboe
Anne Martin Åkesson, diktläsning
Gunilla Hammarlund, körledare


