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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
Extra hög kurs pga världsläget!!!

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

Välkommen på nationaldagsfirande den 6 juni!
Festtåget med fanor avgår från torget i Mönsterås kl. 13.00 till hembygdsparken. 
I hembygdsparken fortsätter det högtidliga firandet med välkomsthälsning, flagghissning,   
högtidstal och flaggutdelning. Vi delar också ut 2021 års kulturpris och idrottspris. 
Högtidstalare är Hilda Adolfsson och konferencier är Helena Rosenberg. Därefter bland 
annat dans- och musikunderhållning och andra familjeaktiviteter fram till cirka kl. 16. 

Varmt  
välkomna!

Några av kommunens kultur- och idrottsföreningar kommer vara på plats och 
visa upp sina verksamheter. Kaffeservering i samarbete med Ålems sparbank. 

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Årets höjdpunkt!  
Traditionell marknad med 
massor av knallar, tivoli,    
                        gamla brandbilen, 
                        marknadsgodis, 
                        underhållning m.m.

Gott om parkeringsplatser!Gott om parkeringsplatser!

VÄLKOMNAVÄLKOMNA

ÅLEMS MARKENÅLEMS MARKEN
Vi ses påVi ses på

Lördag 11 juni kl 8 – 16Lördag 11 juni kl 8 – 16

Klimatbiljett, Krösatågen i egen regi, 
förkortad arbetstid och det stigande havet! 
Välkommen till öppet möte onsdag 15/ 6 kl 18.30

Kom och ställ frågor till Lena Granath, blivande 
regionråd, Richard Deichmann, första namn 
på riksdagslistan samt Stellan Hamrin, 
kommunpolitiker.

Vi bjuder på fika
IOGT-NTO-lokalens B-sal, 
Sandgatan 1 i Mönsterås

Vänsterpartiet
Mönsterås
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Bästa läsare! Dagarna tuggar. Den efterlängtade våren 
kom plötsligt och snart är det midsommar. Varje år be-

stämmer man sig för att njuta extra mycket av denna härliga 
tid, och varje år inser man att det är  väldigt svårt. Det är så 
mycket som ska hinnas med. Men å andra sidan finns det kan-
ske en viss njutning i det också, funderar Red.

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

Öländsk färskpotatis – Jordgubbar fr Öland & WirbladhsÖländsk färskpotatis – Jordgubbar fr Öland & Wirbladhs

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

Sommarblommor – Kryddväxter – Perenner 
Gurka från Långasjö – Hagalundstomater 

Lök & morötter i knippe – Sättpot. – 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!

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

Välkommen hela familjen till

CARLSFORS 
NATURPARK

Carlsfors Naturpark

Sandbäckshult - Hornsö

HISTORISKA FÖRENINGEN 
SANDBÄCKSHULT-HORNSÖ

Karlsforsvägen 5 i Sandbäckshult (5 km nv om Blomstermåla)

www.hembygd.se/sandbackshulthornso

Vi vänder oss till såväl skollediga ungdomar som alla övriga intresserade, oavsett ålder. 
I lättsam form berättas om områdets historia, varvat med musik. Musiklärare spelar,  

ni spelar med eller bara lyssnar. Det blir lekar, överraskningar och små presenter.  
Ni kommer och går när ni vill. Kanske kan vi skapa en egen musik- eller teatergrupp.

Frågor: ring eller skriv till Folke Johansson 070- 642 22 55,  
Inger Jeansson 070- 640 81 78 eller Tomas Kolodzej 073-070 82 28.

Projektet ordnas av Historiska Föreningen Sandbäckshult-Hornsö och finansieras av Postkodstiftelsen.

LÄR OCH TRIVS I

15/6 - 15/7 onsdagar, torsdagar och 
fredagar* klockan 12-16 (*ej midsommarafton)

                Välkommen hela familjen till 

    LÄR OCH TRIVS I CARLSFORS NATURPARK   

Karlsforsvägen 5 i Sandbäckshult, Blomstermåla 15/6 - 15/7 2022 

onsdagar, torsdagar och fredagar*  klockan 12 - 16.

(*ej midsommarafton)

Projektet, som ordnas av Historiska Föreningen Sandbäckshult-Hornsö 
och finansieras av Postkodstiftelsen, vänder sig både till skollediga 
ungdomar och alla övriga intresserade, oavsett ålder. I lättsam form 
berättas om områdets historia, varvat med musik. Utbildad musiklärare 
spelar, och ni spelar med eller bara lyssnar. Det blir också lekar, 
överraskningar och små presenter. Ni kommer och går när ni vill under 
dagarna. Kanske kan vi skapa en liten egen musik- eller teatergrupp. 
Frågor: ring eller skriv till Folke Johansson 070- 642 22 55, Inger 
Jeansson 070- 640 81 78 eller Tomas  Kolodzej 073-070 82 28.

www.monsterasbio.se

Eldfödd
Söndag 12/6, kl 19:00
Fr 15 år, 80 kr, 1 tim 34 min
Skräck, Sci-Fi

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

Top Gun: Maverick
Söndag 5/6, kl 19:00
Fr 11 år, 80 kr, 2 tim 10 min
Action, drama. Med Tom Cruise.

Tisdagsklubben
Onsdag 8/6, kl 19:00
Barntillåten, 80 kr, 1 tim 42 min
Drama, komedi, romantik
Med Marie Richardsson & Peter Stormare

Gullviva – Primula veris
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kommunkollen i din brevlåda var 14:e dag!
Nästa nummer kommer torsdag 16 juni.  

Missa inte att annonsera inför skolavslutningar  
och midsommar 

Manusstopp onsdag 8 juni!

kommunkollen nr 11/2022; 2 – 15 juni www.komkollen.se

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

Även hembesök
Hårklippning från 225 kr

Blomstermåla, Storgatan 89 (Centrumhuset)

076-555 43 19

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

Vår kommun rankas som en av landets bästa friluftskommuner. 
Det beror mycket på våra duktiga föreningar. 
För att fortsätta att vara i topp vill Centerpartiet:
     Att det ska finnas aktiviteter för kropp och själ i varje tätort, 
     i synnerhet för barn och ungdomar.
     Verka för att skapa uppmarkerade ridvägar på kommunal mark.
     Medverka till natursköna vandringsleder och fortsätta utveckla 
     friluftsområdet i Långehäll i samarbete med föreningslivet.

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

En av landets bästa friluftskommunerEn av landets bästa friluftskommuner
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: SPRIDER SKRÄCK ÄN IDAG

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 11

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 10, v. 20

Lösenord: RODDARE

Vinnare i nr 10:
Conny Lindahl, Oskarshamn

Ingegärd Johansson, Mönsterås
Märet Wallentin, Mönsterås

Grattis! Vinnarna har ett kuvert med Trisslotter  
att vänta med posten.

Lösenordet i nr 10 var: RODDARE
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  Bästa krysslösare. Då var 
Bluesfestivalen avklarad 
och nu går man och ser fram 
emot Nationaldagsfirandet. 
Hoppas du hinner sticka 
emellan med vårt kluriga 
korsord. Förra korsordets 
lösenord RODDARE syf-
tade på namnsdagsbarnet 
Maj. ”Maj på Malö” rodde 
som bekant sin eka, 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 5 juni). Tre 
vinnare får ett present-
kort från Skohörnan. 
  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 16 juni.  
Manusstopp är onsdag 8 juni, 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

Stolt sponsor av 
kollenkrysset är
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När ditt drömboende
dyker upp
Med ett lånelöfte kan du leta bostad i lugn och ro.
Ansök om lånelöfte direkt hos oss. Du får svar inom 24 timmar. 

Jonas
Petersson

Sarah
Hultman

Niclas
Boklund

Sanna
Hammarström Waern

Lilla Torget 6A, Oskarshamn
0491-78 43 80 | handelsbanken.se/oskarshamn

monsteras.se

Var med och invig 
det nyrenoverade  
torget i Blomstermåla!
Lördag den 4 juni klockan 11-13

Torget i Blomstermåla har genomgått en omvandling 
med bland annat planteringar, sittgrupper och ljus- 
installation. Det vill vi fira med en klassisk invigning 
med tal av kommunalråd Anders Johansson, och 
visning av torget. 

Ombyggnaden av torget i Blomstermåla är ett  
resultat av den ortsanalys som påbörjades 2015, där 
man bland annat såg behov av att utveckla mötes-
platser och ett mer attraktivt centrum. 

Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan.

Välkommen!

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN
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Marsch & konsert på

NATIONALDAGEN
Måndag 6/6 med start kl 13.00 
Gemensam marsch från Torget 
mot Hembygdsparken. Häng på! 
Konsert vid Paviljongen ca kl 15.00 

Mönsterås 
Musikkår
med Trumkåren

Musik på sta´n

    ”Farligt på en fredag” heter en bok som utspe-
lar sig i den tiden vi befinner oss nu, i slutet av 
skolterminen, när vi gör utflykter med klassen.   
    Vi får följa med Hugo och Vilmas klass när de 
ska besöka ett museum som ligger i en gammal 
borg. När de väntar på guiden, som ska berätta 
om borgens historia, så nämner fröken att det 
finns fängelsehålor inne i borgen och att det 
spökar där. 
   När guiden väl kommer beslutar sig två kom-
pisar för att smyga i väg ifrån klassen och un-
dersöka fängelsehålorna på egen hand och det 
var en farlig idé, som ni får läsa om i denna bok, 
som är skriven av Emelie Andrén och finns på 
alla våra bibliotek.
Glada hälsningar från Kristina Åkesson,  
barnbibliotekarie på Mönsterås bibliotek

Farligt på en fredag 
av Emelie Andrén

BOKTIPSET!BOKTIPSET!

NY SINGEL 1 JUNI  2022
En försommardänga om de små sakernas betydelse och om små gärningar. 

Ett nyskurat dass, go-ljummet kaffe, en Hemglassbil och en fiskgjuse.
Om blommande blåbär och bättre tider. Och tacksamhet till sommaren.

”Ingegerd Wessel är en rutinerad visartist och låtskrivare med angelägna texter och en röst som 
går hela vägen in i hjärtat. Med mer än 40 års erfarenhet i musikbranschen, tolkar hon bla svenska 
visskatten och har släppt två hyllade soloplattor med egna låtar. Hon har studerat vid Nordiska 
Visskolan och spelat i såväl Norge som Danmark och Finland. Den kritikerrosade singeln ”Bättre 
Dagar” kom i aug 2021 och och nu släpps ”Ett steg i taget” på alla större digitala plattformar 
(Spotify, Itunes,  Youtube Music, Facebook, Instagram)

Kontakt/bokning: 070-3374902 

Sagt och skrivet:
” Svänget, rösten, det gedigna hantverket i texter och ackompanjemang.

En inspiratör som bär på många berättelser” - Christina Kjellsson
”Ingegerd Wessel måste numera betraktas som en av vissångarna i division 1. Hon har vad som krävs: 

hon har rösten, sångerna och framför allt, hon har fingertoppskänslan” - Per Wikner, Obladoo
”Som tur är står Wessels musik bortom trenderna och det är aldrig för sent att upptäcka bra musik.”  - Mönsteråsbloggen

-

Kommande spelningar i närtid:
6/7 Hullgrenska Gården, Pataholm * 16/7 Engelsholm, Danmark * 21/7 Nynäs Café, Mönsterås

26/7 Musik i Byn, Källa * 27/8 Tibro Visfestival * 28/8 Vigrum, Lidköping

Skivsläpp med
Skivsläpp med

Ingegerd Wessel!
Ingegerd Wessel!

Ny singel i juni 2022Ny singel i juni 2022
Den folkkära, lokala visartisten Ingegerd Wessel släpper en ny singel 
digitalt i början av juni. Så här beskriver hon själv det nya alstret; ”En 
försommardänga om de små sakernas betydelse och om små gärningar. 
Ett nyskurat dass, go-ljummet kaffe, en Hemglassbil och en fiskgjuse. 
Om blommande blåbär och bättre tider. Och tacksamhet till somma-
ren.” Ingegerd har mer än 40 års erfarenhet i branschen. Hon har 
släppt två hyllade soloplattor med egna låtar. Så visst är hon värd att 
lyssna på. Den nya platten finns på alla 
större digitala plattformar såsom Spotify, 
Itunes, Youtube Music, Facebook, 
Instagram. Lyssna och njut!



kommunkollen nr 11/2022; 2 – 15 juni www.komkollen.se

- 7 -

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

Nya datum för kurser:
Handledarkurs: 

 15/6, 5/7 & 16/8
kl 16.30–20.10

Pris: 550 kr/deltagare

Riskutbildning 1:
3/6 & 26/8 

kl 09.00–12.30
Pris: 900 kr

OBS: Föranmälan krävs 
till samtliga kurser!

Sommartider = körkortstider!Sommartider = körkortstider!

Ring 0702-83 85 81 vid kursanmälan eller frågor.  www.monsterastrafikskola.seRing 0702-83 85 81 vid kursanmälan eller frågor.  www.monsterastrafikskola.se

Sommarpaket med 15 körlektioner  Sommarpaket med 15 körlektioner  
++ Riskutbildning Riskutbildning 10.990 kr 10.990 kr
Kan köpas 1/6 – 31/8, gäller ett år. Betalas i förskott.  
Inskrivningsavgiften ingår.

Älgerumsvägen 12Älgerumsvägen 12
Teorikurs startar i augusti!

Teorikurs startar i augusti!

Nabbens Cyklar

070-414 19 21

Strandav. 135
Timmernabben

Reparation

Service   Försäljning

Vill du medverka på 
hållbarhetsveckan?
Hållbarhetsveckan är en återkommande evene-
mangsvecka med aktiviteter kring hållbarhet i 
kommunen. I år är hållbarhetsveckan den 19 till 
25 september. Temat för årets vecka är vatten.

Nu bjuder vi in lokala företag och föreningar att 
medverka med aktiviteter kring hållbarhet och 
ämnen som till exempel miljö, klimat, folkhälsa och 
hållbar samhällsutveckling - alla aktiviteter som 
ryms under Agenda 2030 är välkomna.

Mer information och e-tjänst för att 
att anmäla aktiviteter finns på  
monsteras.se, sista anmälningsdag 
är 30 juni.

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

kommunkollen   
Troget tillbaka i 

din brevlåda 
varannan 

vecka



kommunkollen nr 11/2022; 2 – 15 juni www.komkollen.se

- 8 -

Äntligen lyckades jag, Bonus, ta mig fram till datorn!Äntligen lyckades jag, Bonus, ta mig fram till datorn!

säger Bonus!

   Länge och väl har jag känt att jag behöver upprättelse! 
Och eftersom min lilla veckopeng inte räcker till advoka-
ter och sådant, är jag nödd och tvungen att föra min egen 
talan. Man trodde ju att jag lätt skulle segla upp som en 
favoritson och snabbt bli Mattes älskling dessutom, men 
så blev det inte riktigt. Jag har gluttat lite över axeln på 
farsan när han skriver, och det är minsann ingen rolig läs-
ning! Nog för att jag kanske överilar mig ibland och inte 
riktigt hinner tänka efter, men det händer allt som oftast 
att pappa gör också.
   Till exempel så har det inte hörts några ovationer eller 
hurrarop efter mitt lyckade framträdande på appellpla-
nen härom veckan. Då skulle det tas bronsmärke och med 
hjärtat i halsgropen tog Matte med mig in på planen fast 
det fanns andra människor där. Som såg JÄTTEGULLI-
GA ut. Men sprang jag genast fram till dem och hoppade 
runt och försökte pussa ihjäl dem? Nehej minsann, jag 
höll mig till  min Matte jag, och skötte mig strålande. Det 
tyckte i alla fall Matte, när hon äntligen antog normal an-
siktsfärg efter att ha hållit andan en aning för länge. Det 
tog en stund innan vi var klara, för jag fick göra fyra olika 
konster som jag fick betyg på. Och hon andades inte på 
hela den tiden. Kan ni förstå? Jag andades minsann både 
ofta och ljudligt. Matte kallar det att hyperventilera och 
verkar inte tycka att det är så himla bra. Möjligen hänger 
våra två andningstekniker samman, så att när jag andas 
mycket så andas hon lite?
   När jag glad i hågen, och med ganska mallig svans, vi-
sade upp min fina medalj för den stolte fadern, skratta-
de han nästan ihjäl sig. Han hävdade att ett sånt märke 
hade han klarat av typ vid åtta veckors ålder och när han 
var lika gammal som jag var han nästan champinjon. Det 
kanske jag också skulle vara faktiskt, om jag inte hade en 
högfärdig farsa som stressade mig. Då tror ju jag att all-
ting måste gå så fort så att man inte hinner vänta tills 
Matte säger sina långsamma, sega kommandon. Jag har 
ju inte tid att vänta, jag vet ju för fanken vad jag ska göra. 
Annars gissar jag!
   Det finns faktiskt saker som jag är bättre på. Till exem-
pel så släpper jag min badleksak så att Matte kan kasta 
den igen och igen så att jag kan simma och hämta den 
miljoner gånger. Den gamle surpuppan bestämmer gan-
ska snabbt att han har badat färdigt, och sticker iväg med 
sin leksak. Konstigt, va? Så där lyssnar jag faktiskt bättre.
I alla fall gick allting bra, och snälla domaren visade siffror 
efter varje konst. Själv var jag väldigt nöjd med mig själv, 
och fick både min boll och köttbullar. Alla sa till Matte att 
de inte kunde förstå varför hon inte vill tävla med mig 
än, jag var ju så lugn och sansad. Men hur det förhåller 
sig med den saken, det är Mattes och min lilla hemlighet
,

Här är jag...

...och här är min fina medalj!
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Nöjesliv iNöjesliv i

Mönsterås
Mönsterås

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Klipp häcken –

Sätt dig i en bil och titta tvärs över 
tomthörnet. Kan du se trafikanterna på 
den korsande gatan, gång- eller 
cykelbanan utan problem?

det kan rädda liv

Kontrollera att sikten är god

Riktlinjer
Om det saknas trottoar ska det vara 
fritt minst 50 cm från tomtgränsen till 
körbanan för att ge utrymme åt gående.

Häcken i hörnet av en hörntomt bör inte 
vara högre än 80 cm. Det gäller minst 
10 m åt varje håll från gatukorsningen 
eller 5 m vid gång- eller cykelbana.

Vi tackar på förhand om du som fastighetsägare snarast kan förbättra 
sikt och framkomlighet utan en påminnelse från kommunen. 
monsteras.se

Mönsterås börjar med M

MÖNSTERÅS

1. Åsa Ottosson    2. Britt-Marie Domeij   3. Patrik Nilsson
4. Suzanne Gustafson   5. Curt-Rune Roos   6. Conny L Johansson

7. Conny Johansson   8. Anna-Lena Eriksson   9. Christina Cedergren
10. Gvido Auders   11. Lennart Redborn   12. Jan Drottman
13. Stefan Karlsson   14. Mona Läggeberger   15. Tore Fridh

 Inbrott, skadegörelse och narkotikarelaterade 
 brott ökar i vår kommun.
 Energi- och bränslepriser hotar våra företag  
 och vår landsbygd.
Vi måste få ordning på dessa problem.
Därför vill vi:
 Ha en öppen polisstation – synliga poliser!
 Rädda vår landsbygd genom sänkta energi- och  
 bränsleskatter!
 Måna om våra lantbruksföretag för ökad 
 självförsörjning!
 Ha en stabil och fossilfri 
 energiförsörjning i ALLA väder!

Bli medlem: Swisha 100 kr till 123 336 00 70. Ange namn 
och personnummer. Kontakt: patrik.nilsson@monsteras.se

VÅR LISTA INFÖR KOMMUNALVALET

Mycket välklippt 
idegranshäck

Slarvigt klippt 
syrenhäck

ää
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Svaren på de vanligaste frågorna om sommarblommor
Jordvolym – varför är det så viktigt?
Vilken volym det är på det kärl som sommarblomman ska växa i över sommaren bestämmer 
till stor del hur lyckad din plantering blir. För liten jordvolym gör det i princip omöjligt att lyckas 
med planteringen eftersom växternas rotsystem inte kan utvecklas vilket leder till att växten 
inte får tillräckligt med vatten och näring. Ju mer starkväxande sorten är desto mer utrymme 
behöver också rotsystemet.
För en balkonglåda är en bra riktlinje 20 cm hög x 20 cm djup x bredden. För kärl är ett bra rikt-
märke att det ska vara i storlek som en säck, dvs ca 40 liter. Det låter kanske stort, men mindre 
kärl gör planteringarna svårskötta då jorden torkar ut väldigt snabbt.

Jord – måste jag byta jord?
Många undrar om det går att använda fjolårets jord som ofta är kvar och det går utmärkt. Ta 
först bort alla gamla växtrester, luckra sedan den kvarvarande jorden och fyll på med ny frisk 
jord och näring, till exempel hönsgödsel.

Vad ska jag göra med plastkrukor och plastkragar?
De allra flesta sommarblommor behöver planteras om i större krukor när de kommer hem från 
butiken. Den lilla krukan plantan står i vid inköpstillfället är ofta genomvävd av rötter och plan-
tan har förbrukat den näring som fanns i jorden. Innan växterna sätts i ny kruka ska rotklumpen 
genomvattnas ordentligt, eftersom rötterna annars kan få svårt att få kontakt med den nya 
jorden. Har jorden hunnit bli torr kan man sänka ner hela krukan i en hink med vatten och vänta 
tills alla luftbubblor har kommit upp.
En annan vanlig fråga är vad man ska göra med den plastkrage som sitter runt en del växter.  
Den ska tas bort! Enklast är att klippa sönder den först så att inte blommorna går sönder när 
den tas av.

Placera – hur viktigt är det att de står ”rätt”?
De flesta sommarblommor vill ha ett soligt och ljust läge. Det finns många sorter och för att 

Vad är det för skillnad på näringslösning och 
långtidsverkande näring?
Blomsterfrämjandet rekommenderar alltid att regelbundet vattna sommarblommor och även 
krukväxter med svag näringslösning. Anledningen till rekommendationen är att det ger växten 
ett jämt tillflöde av näring och någon brist uppstår aldrig. Vi tror också att det är lättast att 
komma ihåg.
När det gäller näring finns ett alternativ till att vattna med svag näringslösning och det är 
långtidsverkande näring. Det är små korn av näring som löses ut efter hand när de tillsätts 
i jord. Många jordblandningar innehåller långtidsverkande näring och det går även att köpa 
och själv blanda i jorden. Då behövs initialt inte någon näringsbevattning. Det kluriga med 
långtidsverkande näring är att räkna ut när den tar slut och det är dags att börja vattna med 
svag näringslösning igen.

Måste jag plocka bort vissna blommor och blad?
Nej det måste du inte, men de flesta sommarblommor mår bättre av att bli lite putsade då och 
då. Dels ser växterna fräschare ut, dels gynnas ny knoppsättning och blomningen blir rikare. 
Dessutom håller sig blommorna friskare. Speciellt vid fuktigt och blött väder är det en fördel att 
ta bort vissna blommor och blad. Även så kallade självrensade blommor mår bra av att skakas 
av så att blombladen inte blir liggande på bladen vid regn. Det gör att gråmögel kan bildas 
vilket skapar fula fläckar på bladen.

få den optimala placeringen är det bästa att 
läsa på om varje enskild sort. Alla har inte 
möjlighet att välja den bästa placeringen, och 
har man till exempel bara en skuggig balkong 
i österläge så är det inte hela världen. De allra 
flesta sommarblommor fungerar utmärkt 
även om inte läget är perfekt. Det som främst 
händer är att blomningen inte blir lika riklig 
om de står skuggigt.
Här är några tips för lite svårare lägen;
I väldigt skuggiga lägen rekommenderar vi 
flitiga Lisa, lyckliga Lotta, begonia och fuchsia 
som bjuder på sagolik blomning även utan 
sol. Klockranka är en bra klättrare som ger 
volym. Även tagetes klarar skugga mycket bra.
I halvskugga utvecklas ageratum, begonia, 
bidens, dockkrage, dahlia, tvillingblomma, 
fuchsia, flitiga Lisa, lobelia, blomstertobak, 
husarknappar, tagetes, krasse och trädgårds-
verbena väl.
Även extremt gassiga lägen kan vara svåra, 
men surfinia, hängpelargon och kryddväxter 
klarar det mesta.

Vatten – när och hur ofta?
Sommarblommor behöver rikligt med vatten 
för att utvecklas och blir frodiga. Känn efter 
med fingret i jorden hur det känns och vatt-
na när jorden känns torr.  Många växter visar 
också tydligt att de vill ha vatten genom att 
sloka och se ledsna ut. Varma och gassiga da-
gar behöver man som regel vattna varje dag. 
Det står ofta att det allra bästa är att vattna på 

morgonen. Det stämmer, då hinner jorden torka upp under dagen och risken för svampangrepp 
är minst. Men många har inte tid att vattna på morgonen och då fungerar kvällsvattning lika 
bra. Enda gången det inte är så bra att vattna är mitt på dagen om det är hett och soligt efter-
som då mycket av vattnet avdunstar direkt. En sval och mulen dag fungerar det ypperligt även 
att vattna på dagen.

Källa och foto: Blomsterfrämjandet, Erika Wallin
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Nästa nummer av kommunkollen  
kommer 16/6. Manus senast 8/6

Lördag 11 juni, kl.10-16

KONSTUTSTÄLLNING BAKLUCKELOPPIS
11- 19/6, öppet kl.10-16

Ödebo 414, Ålem   |   Från Preem 2,2 km   |   www.ingbrilundqvist.se

Boka plats senast 8/6

Gycklare & gycklarskola  –  Riddare & munkar
Svärdfäktning & fältskär  –  Sköldmålning & pärlning

Gjutning av tennkors  –  Många medeltida lekar
Provning av medeltida kläder  –  Smeder & hantverkare

Försäljning  –  Rotfruktsgryta, korv & brödbak

KronobäcksdagenKronobäcksdagen  
En medeltidsinspirerad familjedag i 

klosterkyrkoruinen Kronobäck 
söndag 19/6 kl 11.00 – 15.00

Gratis entré  &  gratis parkering men 
skänk gärna en allmosa till vår förening. 

Varmt välkomna!

Samling vid torget i Blomstermåla kl.10 för gemensam 
färd till “dubbelbroarna” och det blivande naturreservatet 

utmed Alsterån. Vi vandrar 2-3 km och beäknar vara 
tillbaka senast kl.13. Tag gärna med fika. Välkommen!

Storg. 17 Mönsterås 0499-123 39

KLIPP IN

Salong 
Hamid’s

"
Drop in

Vardagar 
9.30-17.30

 Lunch kl 13.00-14.00



 

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt. 
 

5/6 Pingstdagen. Konfirmationshögmässa.  
12/6 Heliga trefaldighets dag. Dopets dag.  
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – tis, ons, fre 08.15 
   Lovsångsmässa – tisdagar 18.00 
  Morgonmässa – torsdagar 08.15 
Ti 7/6  13.30 Andakt på Torshaga.  
  17.00 Bön, stillhet och musik för fred i världen. 
On 8/6  18.30 Sångkväll med Uthando (Se annons!) 

Se vår facebooksida, hemsida och vårt församlingsblad för mer info. 
www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 

 

kommunkollen   
den enda annonsplats du 

behöver för lokala budskap
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kommunkollen, Dunhammarsvägen 11, 384 30 Blomstermåla www.komkollen.se
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.

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

Lö 4/6 11.00	 Dopgudstjänst,	Tallviken
 14.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
Sö 5/6 Pingstdagen
 10.00	 Gemensam	Högmässa.	Go	Gospel	medver-	
	 	 kar.	Avtackning	av	komminister	Anders	Hult.
	 	 Kyrklunch	i	församlingshemmet	efter	mässan
Ti 7/6 18.00	 Veckomässa,	kyrkan
Fr 10/6 15.00	 Andakt,	Solhem
Lö 11/6 11.00	 Dopgudstjänst,	Skogskapellet
Sö 12/6 Heliga trefaldighets dag
 10.00	 Högmässa,	kyrkan	
Ti 14/6 18.00	 Veckomässa,	kyrkan
To 16/6 18.30	 Musik	i	sommarkväll	med	Sång	å	dé,	kyrkan

Mönsterås församling

Fliseryds församling
To 2/6 12.00	 Middagsbön,	kyrkan
 15.00	 Andakt,	Ekåsa
Sö 5/6 Pingstdagen
 10.00	 Gemensam	Högmässa	i	Mönsterås	kyrkan.		
	 	 Go	Gospel	medverkar.	Avtackning	av	kom	
	 	 minister	Anders	Hult.	Kyrklunch	i	Mönsterås		
	 	 församlingshem	efter	mässan.
Må 6/6 Annandag Pingst
 18.00	 Kvällsmässa,	kyrkan
Sö 12/6 Heliga trefaldighets dag
 16.00	 Högmässa,	kyrkan

Du hittar oss på Kuggåsvägen 1, Facebook, Instagram och 
www.strandakyrkan.se

Välkommen på våra samlingar:

Söndag 5/6 10.00 Gudstjänst - Hanna-Sara Leones
Församlingsmöte efteråt.

Tisdag 7/6 10.00 Bön för Mönsterås
Söndag 12/6 10.00 Gudstjänst med nattvard - 

Josué Leones, kyrkfika.
Tisdag 14/6 10.00 Bön för Mönsterås

Missionskyrkan  BlomstermålaMissionskyrkan  Blomstermåla
Sö 5/6 10.00 Gudstjänst 
Eva och Lennart Thörn

- 12 -

Sångkväll med korvgrillningSångkväll med korvgrillning

Kollekt till 
Ukraina 

genom Shalom Mission

Onsdag 8 juni kl 18.30 
vid församlingshemmets innergård

Medverkar gör 
sånggruppen 

Uthando 
med solister och 

instrumentalister.
Alla är välkomna!


