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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

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

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Boklördag i 
parken
Lördagen den 18 juni kl. 10-13 
i parken utanför biblioteket i 
Mönsterås
Du kan köpa gallrade böcker och tid-
skrifter. Det blir tipspromenad och vi 
bjuder på fika. Vid regn är vi inomhus.
Välkommen!

 Socialdemokraterna i Mönsterås

DAGS FÖR ETT NYTT STYRE I KOMMUNEN 

VÅRT MÖNSTERÅS KAN BÄTTRE  

Socialdemokraterna Renée Solstad, Lejla Radovic 
och Robert Rapakko tycker det är dags för ett  

nytt styre i kommunen.

Det går bra för Mönsterås – om man 
ska tro majoritetens budskap. Men för 
oss socialdemokrater är det mycket 
i bilden som inte stämmer. Med 65 
miljoner i överskott 2021 skulle vi inte 
behöva få dessa rapporter:
   • Mer än var femte elev saknar  
      behörighet till gymnasiet.
   • Undersköterskor i hemtjänsten har  
      enormt höga sjuktal – de orkar inte mer.
   • Vi skulle inte behöva ha skollokaler  
      som inte håller måttet och måste rivas.

Vi vet att vår kommun kan bli bättre 
för fler. Men för att nå dit krävs fokus 
på att hitta gemensamma lösningar 
där fler får ta del av vinsten. Vi lovar 
att ha fokus på vår gemensamma 
välfärd och göra det som behövs för 
att återskapa den.

I vår kommun vill vi prioritera:
   • Arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom     
      äldreomsorgen
   • Stöd till grundskolan för ökad gymnasie- 
      behörighet                                                                      
   • Fortsatt god utveckling för jobb och   
      företagande 
Rösta i valet den 11 september!

VI ÄR REDO ATT KAPA VÅRDKÖERNA 
Det behövs fler 
vårdplatser!  Du ska 
inte behöva vänta 
olagligt länge för 
att få vård och  
behandling.

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

tel 0499 – 226 32

STÄNGT
för semester

den 27/6 – 10/7
(vecka 26-27)

Välkommen åter 
måndag 11/7

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

kommunkollen 
Den enda annonsplats 

du behöver!



- 2 -

kommunkollen nr 12/2022; 16 – 29 juni www.komkollen.se

Bästa läsare! Aaahh, äntligen juni – troligen årets bästa 
månad. Nyss var det högtidligt Nationaldagsfirande och 

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

OBS – ändrade dagar under midsommarveckan;
Ons är vi i Högsby, midsommarafton i Mönsterås kl 9-13

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

Färskpotatis fr Öland (Maris Bard)  
Svensk sparris –  Blåklint – Sommarblommor & 

perenner fr Långasjö växthus – Sv tomater  
från Hagalund – Gurka från Långasjö

Ölandspotatis: Asterix, Satina – KRAV-potatis 
Västergötl. King Edw – Lök  & morötter knippe
Ägg fr Högerås – Kroppkakor, isterband, rökt 
lax, rundrökt ål m.m. från Evas Kroppkakor

Färska lantägg fr Högerås

Söta jordgubbar fr Öland & Wirbladhs!

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

Påminnelse!Påminnelse!
CARLSFORS 
NATURPARK

Carlsfors Naturpark

Sandbäckshult - Hornsö

HISTORISKA FÖRENINGEN 
SANDBÄCKSHULT-HORNSÖ
www.hembygd.se/sandbackshulthornso

Historiker Jonny Nilsson berättar 
ikväll torsdag 16/6 kl. 18.00 om det 

historiska sambandet mellan 
Köpingen Mönsterås och stations-

samhället Sandbäckshult. 
Välkomna! Tag med egen fika!

www.monsterasbio.se

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

Lightyear
Söndag 19/6, kl 15:00
Söndag 26/6, kl 14:00
Fr 7 år, 80 kr, 1 tim 44 min
Animerat, action, äventyr, familj

Jurassic World: Dominion
Söndag 19/6, kl 19:00
Fr 11 år, 80 kr, 2 tim 26 min
Action, äventyr, Sci-Fi

Sonic the Hedgehog 2
Söndag 26/6, kl 17:00
Fr 7 år, 80 kr, 2 tim 2 min
Action, äventyr, komedi, familj

Servar, reparerar alla bilmärken.
Även gräsklippare, motorsågar, mopeder etc. 

 Hämtar och lämnar vid behov. 

BilverkstadBilverkstad

070-2619542
Njutemåla 414, Ålem

snart stundar den svenskaste av högtider, nämligen Midsom-
mar. Och i år kan den för första gången sen 2019 firas i full 
frihet i glada människors sällskap. Märkligt hur de här senaste 
två åren som gått, bara har flugit iväg. Ibland känns det som 
om man plötsligt vaknat upp ur en lång Törnrosasömn. Hopp-
as sannerligen att vi slipper uppleva det igen. Jag avslutar med 
att önska alla läsare och annonsörer en underbar, regnfri och 
välsmakande Midsommar, hälsar Red.
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Vi håller stängt 11 – 22 juli

Ska du måla i sommar?Ska du måla i sommar?    
Kom till oss innan vi tar Kom till oss innan vi tar SEMESTER!SEMESTER!

OBS: Nytt OBS: Nytt 
varumärke i varumärke i 

butiken; butiken; 
Tjæralin. Tjæralin. Färg för interiör 

Färg för interiör och exteriör,och exteriör,
 för trä och  för trä och 

betong!betong!

Öppet: mån till tor 10–12, 13–18Öppet: mån till tor 10–12, 13–18
fre 7–12, 13–18fre 7–12, 13–18

Vi önskar alla kunder och anställda en härlig sommar!Vi önskar alla kunder och anställda en härlig sommar!

Kvarngatan 39, Mönsterås          Tel 0499 – 104 20           www.karlbergsmaleri.se

Öppnar åter mån 25 juli kl 10.00Öppnar åter mån 25 juli kl 10.00

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Välkommen på sommarens konstutställningar 
på biblioteket i Mönsterås!
Vecka 26-27 • Terese Nilsson och Marie Bjerkenfors, textil och akryl
Vecka 28 • Karolina Pronckute, blandade tekniker
Vecka 30 • Tuva Pettersson, blandade tekniker
Vecka 31 • Moa Melkersson, textilt projekt
Vecka 32 • Matilda Karlsson, akvarell och akryl

bibliotek.monsteras.se

Öppettidermåndag till torsdag 11-18 fredag 11-17 lördag 10-13

Vi investerar ca 70 miljoner i renoveringen och moderniseringen 
av reningsverket på Nynäs. Vi kommer framförallt att förbättra 
reningen av övergödande ämnen såsom kväve och fosfor. 
Dessutom sätter vi in ett UV-filter. På så sätt kan vi använda 
vattnet till t.ex. rengöring. Det är en början för att uppnå målet 
med att återanvända vårt avloppsvatten.
Om några år är det dags för samma sak i  
Timmernabbens reningsverk.

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

Vi tar krafttag mot övergödningenVi tar krafttag mot övergödningen
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: UTBRINGAR VI IDAG?

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 12

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 11, v. 22

Lösenord: PIRATFLAGGA

Vinnare i nr 11:
Lennart Johansson, Mönsterås
Pia Klingfalk, Timmernabben

Kerstin Strand, Timmernabben
Grattis! Vinnarna har ett kuvert med ett presentkort  

från Skohörnan att vänta med posten.

Lösenordet i nr 11 var: PIRATFLAGGA
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TILLBAKA
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  Bästa krysslösare. Nu har 
vi även avverkat National-
dagsfirandet – första gången 
sen 2019. Svettig marsch 
från Torget till Hembygds-
parken. Sen hem för att ta 
tag i nästa kommunkoll 
och sammanställa ett nytt 
korsord. Förra korsordets 
lösenord PIRATFLAGGA 
syftade på namnsdagsbarnet 
Roger. ”Jolly Roger” är ju 
smeknamnet på piraternas 
flagga, hälsar Red.
 Vi lottar ut tre vinster bland 
de rätta svar som kommit 
in fram till söndag efter-
middag, samma vecka som 
tidningen delas  ut (i det här 
fallet 19 juni). Tre vinnare 
får ett presentkort från 
Nabbens Rökeri. 
  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! 

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 30 juni.  
Manusstopp är tisdag 21 juni, en dag tidigare än vanligt!

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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Kom till bibblan i sommar. Vi tipsar 
varandra om böcker, pysslar och 
äter glass! 

När: 22 juni, 6 juli och 17 augusti 
klockan 16-18
Plats: Mönsterås bibliotek

Anmäl dig gärna till  
bibliotek@monsteras.se  
eller 0499-172 05.

För dig mellan  
6-12 år

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Avgift: 50:- per vuxen 
och gratis för barn.
Betalning kontant 

eller via swish.

Tisdagen den 28 juni kl 18.30
Tisdagen den 16 augusti kl 18.30

Kronobäcks 
Dramaguidningar i

klosterkyrkoruin
Klosterruin Kronobäcks Vänner Klosterruin Kronobäcks Vänner 
genomför denna sommargenomför denna sommar
dramaguidningar i kloster-dramaguidningar i kloster-
kyrkoruinen vid Kronobäck  kyrkoruinen vid Kronobäck  
vid två tillfällen. Deltagarna vid två tillfällen. Deltagarna 
kommer att möta tablåerkommer att möta tablåer
där människor i historiska där människor i historiska 
dräkter levandegör guidens dräkter levandegör guidens 
berättelse.  berättelse.  
Du vet aldrig vad som  Du vet aldrig vad som  
händer bakom nästa hörn.händer bakom nästa hörn.

Åsavägen 41, Oskarshamn
Tel. 0491-76 16 90 kontor, 76 16 95 butik

www.opm-solskydd.se  |  www.strandbergsmobler.se

Tel. Mönsterås 0499-200 44

SOLKLARA LÖSNINGAR OPM har egen 
tillverkning av:
   Markiser
   Pergola
   Plisségardiner
   Lamellgardiner
   Rullgardiner
   Screenridå
   Persienner
   Ridå med kasett och           
   sidoskenor,  
   100 % mörkläggning
   Insektsnät till 
   fönster/dörrar
   Dukbyte – Markisväv

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Bild@sandatex.se

OPM Sunflex - Terassmarkis med eller utan kassett
OPM Optima - Fönstermarkis med kassett
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På senare tid har det varit gott om olika evenemang i kom-
munen. Den 4 juni invigdes t ex det nya torget i Blomster-
måla under en vacker sommarhimmel och med många 
glada människor på plats. 
Det omarbetade torget är ett av resultaten från den 
ortsanalys som gjordes i Blomstermåla för några år sedan. 
Tanken är att det ska bli en naturlig samlingsplats i 
centrum med vackra planteringar och den fantastiska 
gestaltningen av Alsterån i mitten. 
Samma dag invigdes också Malkars Gym i gamla tand-

Unik konsert och utställning Äntligen ett riktigt nationaldagsfirande

Välkänd gammal kommunal-
arbetare och välkänt 

kommunalråd beundrar
 konstverket av Alsterån.

vårdsklinikens lokaler, 
mittemot torgetplante-
ringarna. En efterlängtad 
träningsoas för många 
Blomstermålabor.

Likaledes välkända Blomstermåla-
bor lät sig väl smaka av en fika.

Mönsterås stolthet; rockbandet The Quill har 
nyligen fyllt 30 år. Det har firats med en bera-
mad konsert i samband med Bluesfestivalen 
men dessutom en hel utställning på Mönster-
ås bibliotek. Men mest unikt är kanske deras 
unplugged konsert som gavs på biblioteket 
den 4 juni. Litet och intimt för de som lycka-
des få en biljett. Grattis grabbar (eller kanske 
snarare gubbar)!

Äntligen kunde det 
genomföras ett publikt 

firande av Nationaldagen 
i Hembygdsparken igen. 
Det började med marsch 

från torget till parken. 
Musik- och Trumkåren i 

täten och ett helt hav av 
människor där bakom.
I parken var det sedan 

högtidstal, prisutdelning-
ar, musik, prova på-aktivi-

teter och fika. 
Det kryllade av besöka-

re, säkert 3-400, så det 
var verkligen ett lyckat 

arrangemang.
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 föreningsnytt
PRO ÅLEM

Vid månadsmötet 2 maj 
visade Håkan Knutsson 
film från Indien.
Den 23 maj hade vi av-
slutning på bingon med 
god uppslutning.
Sommarens aktiviteter 
börjar med midsommar-
sill 20 juni, KL 15. Vi un-
derhålls av Majgull och 
Eivort Enarsson.
Grilldagar.
11/7  KL 13,30
8/8  KL 13,30 Välkomna!
Vi önskar våra medlem-
mar en trevlig sommar!

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

www.komkollen/föreningsnytt

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,

till hjälp för din
planering. 

Nabbens Cyklar

070-414 19 21

Strandav. 135
Timmernabben

Reparation

Service   Försäljning

MIDSOMMARFIRANDE 
i Fliseryds Hembygdspark 24 juni kl 14

Midsommarstången reses kl 14Midsommarstången reses kl 14
Dans och lekar till dragspelsmusik Dans och lekar till dragspelsmusik 

Kaffeservering & lotteriKaffeservering & lotteri

Varmt välkomna! Fliseryds HembygdsföreningVarmt välkomna! Fliseryds Hembygdsförening

Alla som vill är välkomna att hjälpa till med 
att pynta stången med blommor från kl 13.30.

Fri entré, kaffeservering, lotterier.Fri entré, kaffeservering, lotterier.                        

Allsångskvällar i juliAllsångskvällar i juli  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNAHJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner,Sällskapet Astri & Evert Taubes vänner,    
Östanhav inbjuder till två allsångskvällar i juli;Östanhav inbjuder till två allsångskvällar i juli;  
Kaffetorpet Oknö fre 1/7 kl 18.30Kaffetorpet Oknö fre 1/7 kl 18.30
Källströmsgården i Påskallavik,Källströmsgården i Påskallavik,  
fre 29/7 kl 18.30fre 29/7 kl 18.30

www.lansfast.se/monsterasFölj oss i digitala medier

Hej! Vi planerar att göra en almanacka till nästa 
år och skulle behöva hjälp med lite fina bilder från 

Mönsterås kommun och från olika årstider. 
Har du några på lut som du tror skulle passa? 

Helst stående format, max 5 st.
Maila då till monsteras@lansfast.se  monsteras@lansfast.se  

OBS: senast 31 aug behöver vi ditt bidrag!
Publicerade bidrag belönas med en liten gåva.

Hälsningar från Michael, Nina och Annie. 

Efterlysning: Efterlysning: 
Bilder till almanacka!Bilder till almanacka!

Storgatan 37, tel 0499-715 520
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Jag har skött mina sociala åtagandenJag har skött mina sociala åtaganden

anser Argus!

   och minglat med folk och djur i Uppsala. Det får jag lov 
att göra ibland, för att de inte ska bli alldeles normlösa 
och fördärvade! Den uppgiften var lite enklare förr, när 
det mest var Prinsessan Brumma och jag som stod för det 
fyrbenta inslaget. Om jag inte minns fel var Hennes Hög-
het också ganska noga med vett och etikett, så vi kunde 
hjälpas åt. Numera får jag hantera alla övertramp själv! 
Värst är ju förstås Bonus, som blir så hysteriskt lycklig 
att han får hicka när han ser alla vänner. Och det vore väl 
inte så farligt, om det inte fanns två små människor där, 
som man inte får välta. Jag har lärt mig det, och håller 
mig försiktigtvis undan lite grann, men vi är inte alls säk-
ra på att grabben har fattat det. Så han tillbringar en del 
stunder bakom kompostgaller…
   I övrigt är det då kusin Märta. Som tydligen inte alls är 
min kusin, utan lär vara dotterdotter. Har man hört så 
konstigt, det har jag inget som helst minne av. Jag fort-
sätter allt att kalla henne kusin. Hon är glad och trevlig, 
men rätt stökig, så henne får jag hålla ögonen på! Jag såg 
minsann att hon snabbt som en vessla bet en bit av smör-
gåsen som min Matte just förde till munnen. Och Matte 
skrattade! Det hade hon INTE gjort om det varit jag. Och 
faktiskt är jag lika söt som Märta. Fast klokare. Och mer 
väluppfostrad, med ålderns rätt. Så jag gör inte sådant! 
Hon sprang omkring och lekuppmanade Bonus när Matte 
höll honom i koppel också, så Mattes armar blev flera me-
ter långa och hon var tvungen att vila en stund. Sen blev 
det koppel för Märta på våra promenader.
   Hos Märta bor ju också en rödaktig figur som heter Six-
ten och luktar katt. Jag tror jag har nämnt honom förut, 
men han är alltid bortrest när vi hälsar på. Jag vet inte 
varför, för det verkar vara en kul kille, men tydligen har 
han tillräckligt sjå att överleva Märtas attacker, och de är 
ju ändå syskon. Så jag får nöja mig med att konstatera att 
min känsliga nos vet allt om hans göranden och låtanden. 
Dessutom brukar vi få smaka av hans mat och godis, och 
den är ännu godare än hundmat!
   Sedan har vi ju den lille krabaten ”Det Vita Spöket”. Jag 
förstår fortfarande inte hur han hänger ihop med oss an-
dra, men alla verkar gilla honom väldigt mycket. Han är 
för all del ganska kul och tuff. Ni skulle ha sett när Bonus 
stack fram sin nyfikna nos och försökte se insmickrande 
ut. Spöket, som verkar heta Buller, skällde ut honom efter 
noter och Bonus flydde en bra bit. Mig vågar ingen tjafsa 
med, man vet när man har träffat en sann Ordningsman! 
Då är det bäst att hålla sig på sin plats. Själv tycker jag 
att det är enklare att se till att andra gör det. Än att göra 
det själv, menar jag. En som däremot inte brydde sig om 
några regler var Buller. Han fick ostbågar av Husse! Det 
har alltid varit en grej mellan Husse och mig, så nu går 
skam på torra land

,

Hallå där Katten, kom ut och lek!Hallå där Katten, kom ut och lek!

Nope, filar på mitt pokerfaceNope, filar på mitt pokerface

Tagen på bar gärning!Tagen på bar gärning!
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Nöjesliv iNöjesliv i

Mönsterås
Mönsterås

MÖNSTERÅS

Anna-Lena Eriksson är nr 8 på vår valsedel till 
kommunfullmäktige. Hennes hjärtefrågor:

Motverka vindkraftens negativa inverkan på
boende, djur och miljö.

Värna tryggheten inom skola och omsorg.

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

Conny Johansson är nr 7 på vår valsedel till  
kommunfullmäktige. Hans hjärtefråga:

Värna den biologiska mångfalden och miljön.

Mönsterås börjar med M

Glad Midsommar!Glad Midsommar!

Kl. 11:00-15:00 Öppet skepp för allmänhetenKl. 11:00-15:00 Öppet skepp för allmänheten
Kom och titta på vår nya Räddningsbåt Rescue Bengt 
Järlebring. Rescue Häradssparbanken finns också på 
plats. Även några av övriga räddningsstationer i vårat 
närområde kommer med  sina enheter.  
Det blir mycket att titta på!
Ca. kl. 12:00 Sjöfartsverkets SARCa. kl. 12:00 Sjöfartsverkets SAR (Search And 
Rescue) kommer med helikopter från Visby. 
Vi kommer att öva vinschning av en eller flera 
personer upp ur vattnet. Alltid lika spännande att se.
Ca. kl. 13:00 Invigning av båthusetCa. kl. 13:00 Invigning av båthuset..  
Dagens höjdpunkt! Musikkåren på plats.

Mönsterås

20-ÅRSJUBILEUM OCH 20-ÅRSJUBILEUM OCH 
INVIGNING AV NYA BÅTHUSETINVIGNING AV NYA BÅTHUSET

Lördag den 18 juni kl 11–15Lördag den 18 juni kl 11–15

Under hela dagen kommer det att finnas möjlighet 
att prata sjöräddning, sjövett med mera samt se på 
alla olika båtar och prata med deras besättningar.

Det kommer också finnas en kiosk för köp av  
dryck och lättare lunch.

 Om du funderar på att bli frivillig sjöräddare, 
är detta ett ypperligt tillfälle att ta reda på varför 

just Du ska bli en av oss. Tala med oss!
 

Lördagen den 18 juni kl. 11:00 – 15:00 firar 
vi på Svenska sjöräddningssällskapets station 

i Mönsterås 20 år och inviger det nya båt-
huset. Dagen kommer att vara fylld med en 

mängd olika aktiviteter:

Vi hoppas på bra väder, men framför allt Vi hoppas på bra väder, men framför allt 
på att Du och Dina vänner kommer. på att Du och Dina vänner kommer. 
Varmt välkomna!Varmt välkomna!
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Radannonser är till för privatpersoner, 
ej företag. Fyll i formuläret på   

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

VÄVSTOL SKÄNKES
Fyra trampor

Vävbredd max 100 cm
Tel 0705-27 55 35

radannonser

blommorblandannat@telia.com
Följ oss på Facebook och Instagram för erbjudanden & inspiration.

VI ÖNSKAR ALLA KUNDER EN GLAD VI ÖNSKAR ALLA KUNDER EN GLAD 
MIDSOMMAR & LJUVLIG SOMMARMIDSOMMAR & LJUVLIG SOMMAR

Vårt torg är alltid välfyllt med Vårt torg är alltid välfyllt med 
sommarblommor och växter.sommarblommor och växter.  

Inför midsommar; Förbeställ gärna midsommarblommorInför midsommar; Förbeställ gärna midsommarblommor  
och midsommarkransar. Vi har även ett eget kit till dig och midsommarkransar. Vi har även ett eget kit till dig 

som vill göra själv!som vill göra själv!

Öppettider midsommarveckan
Mån till tors 10 – 18, Midsommarafton 9 – 13

Midsommardagen STÄNGT
Älgerumsv. 24 B, Mönsterås tel 0499 – 441 00

  
  

Facebook:
@vassokno

Instagram:
@vassokno

PREMIÄR!
Restaurang Vass
(Oknö krog)

Välkomna!

Disco 
med

Jimmy Fykén
hela sommaren.

Kolla tider
på Fb.

Den 22 juni öppnar vi för Den 22 juni öppnar vi för 
säsongen. Kom & njut hos oss.säsongen. Kom & njut hos oss.

Håll utkik på Fb efter 
aktuella öppettider.

Meny:
Pizza

Hamburgare 
Sallader m.m.
Fullständiga
rättigheter

OKNÖ KROG
MÖNSTERÅS

070-623 75 77
vass.okno@outlook.com

Glass-Glass-
kiosken kiosken 
öppen öppen 
11 – 1811 – 18
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Nästa nummer av kommunkollen kommer 30/6. Det är sista numret före 
sommaruppehållet. Manus senast tisdag 21/6 pga Midsommar!

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!

Välkomna till Nabbens Rökeri!

Finfina påskerbjudanden:

Sommar, sol, mat och fest!Sommar, sol, mat och fest!
Beställ dina midsommar-Beställ dina midsommar-

delikatesser från oss!delikatesser från oss!
Vi behöver din beställning Vi behöver din beställning 

senast 20 juni.senast 20 juni.
MIDSOMMARKASSE  

Matjessill 3 filéer, Löksill 3 filéer, Drömsill 280 ml, Lax jägarmix 500 g, 
Gravad lax 200 g,  Hovmästarsås 100 ml, Gräddfil, Gräslök Pris: 419 kr 

MIDSOMMARBUFFÉ 
Matjessill med gräddfil och gräslök. Löksill och drömsill. Ägghalvor 

med majonnäs, räkor och dill. Varmrökt lax, kallrökt lax, Väster-
bottenpaj. Sommarsallad. Färskpotatis. Romsås, skagenröra, 

hovmästarsås. Bröd, smör & ost. Pris: 249 kr/person 

Med den småländska skogen i ryggen och 
Kalmarsunds glittrande blå vatten i fonden ligger 

Nabbens Rökeri & Fisk.
Vi välkomnar dig som kund eller gäst oavsett 

om det gäller en fika, ett besök i vår restaurang 
eller ett inköp i vår välsorterade butik. 

Naturligtvis hjälper vi även dig som behöver  
catering till sommarens alla festligheter.

Vårt fokus ligger alltid på kvalitet och hållbarhet, 
därför är vi noga när vi väljer våra leverantörer och 

vill helst att våra råvaror skall komma från havet 
utanför, de bördiga fälten längst kusten och 

skogens skafferi en bit in i på land.
Välkommen till smakens färjeläge där 

hav möter land.

VI BJUDER PÅ 2 KG FÄRSKPOTATISVI BJUDER PÅ 2 KG FÄRSKPOTATIS  
När du handlar dina midsommardelikatesser hos oss. 
Gäller 21-24 juni. Reservation för att det kan ta slut. 

Öppet MidsommarveckanÖppet Midsommarveckan
Butiken 

mån till tors 10-17, mån till tors 10-17, 
Midsommarafton 10-13, lör & sön stängtMidsommarafton 10-13, lör & sön stängt

Restaurangen
mån till tors 11-15mån till tors 11-15

Hamnplan, 
384 72 Timmernabben

0499-232 32
info@nabbensrökeri.se
www.nabbensrokeri.se

ää



 

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt. 
 

19/6 1 sön. efter tref. Körgrupp 
26/6 Johannes döparens dag. Sång: Simon Leisjö 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – tis, ons, fre 08.15 
  Morgonmässa – torsdagar 08.15 
Fr 17/6 08.00 Skolavslutning: Tillingeskolan 
  09.30 Skolavslutning: Alsterå och Skytt-skolorna. 
Ti 21/6 13.30 Andakt på Torshaga.  
To 23/6  19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!) 
Lö 25/6  16.00 Midsommargudstjänst på nya kyrkogården. 
    Medtag fika/stol. Vid regn i kyrkan 
To 30/6  19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!) 

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

 

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

kommunkollen   
den enda annonsplats du 

behöver för lokala budskap
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Du hittar oss på Kuggåsvägen 1, Facebook, Instagram och 
www.strandakyrkan.se

Välkommen på våra samlingar:

Söndag 19/6 16.00 Gudstjänst - Johan Einarsson

Söndag 26/6 10.30 Gudstjänst på Svartö
OBS! Tiden och platsen!
Peter Svanberg. Ta med fikakorg.

SVERIGES UNGDOMSKÖR
under ledning av Maria Goundorina

Klassisk svensk och nordisk körmusik.

   Musik iMusik i

Torsdag den 23 juni kl 19.00

Fri entré, kollekten går till Ukraina genom Shalom mission
Välkommen!

Torsdag den 30 juni kl 19.00
Konstantin Shakov, violin &

Natalja Shakov, piano
Musik från Västeuropa, Östeuropa 

och Skandinavien.

Ett arrangemang av:

   SommarkvällSommarkväll
Ålems kyrkaÅlems kyrka

        
        
       
 
        
       

Från och med V 27 och framåt kommer provtryckning 
av gravstenar att utföras på Mönsterås Gamla 

Kyrkogård. 
 Ev. frågor besvaras av fastighetsförvaltare  

Conny Axelsson tel. 0499-491 80

Provtryckning
av gravstenar

        
        
       
 
        
       

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 16/6 18.30	 Musik	i	sommarkväll	med	Sång	å	dé,	kyrkan
Fr 17/6 15.00	 Andakt,	Prästkullen
Sö 19/6 Första söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa,	kyrkan
Ti 21/6 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshemmet
Sö 26/6 Den helige Johannes döparens dag 
 10.00	 Högmässa,	kyrkan	
Ti 28/6 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshem

Mönsterås församling

Fliseryds församling
Sö 19/6 Första söndagen efter trefaldighet
 16.00	 Högmässa.	Hélène	och	Tom	Walle	medverkar		
	 	 med	sång,	kyrkan
Sö 25/6 Midsommardagen
 14.00	 Friluftsgudstjänst,	Patron	Gustavs	trädgård.		
	 	 Kaffe	och	tårta.	


