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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

i Mönsterås i Mönsterås 
kommunkommun

www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/monsteras/startsida

Nu är det bara några veckor kvar till valet den 11 september. 
Vi är 50 kandidater på Centerpartiets valsedel som brinner för att få 

förtroende att utveckla hela Mönsterås Kommun och olika 
verksamhetsområden. Efter en jobbig tid med pandemi gläds vi över 

att den kommunala ekonomin är i balans och att arbetslösheten 
kraftigt minskar. Vi är också stolta över att Mönsterås 

utsetts till länets bästa skolkommun. 
Under våren har vi utarbetat ett nytt valprogram – 

För medborgarnas bästa. Även i en orolig omvärld ska  
Mönsterås vara en trygg och säker plats att bo och verka i. 

Människorna i Mönsterås Kommun står alltid i centrum för vår politik. 
Följ vår kandidatpresentation och vårt nya program på Facebook  

och på vår hemsida.  Men framförallt vill vi önska er alla  
en riktigt bra och skön sommar.

GLAD SOMMAR!GLAD SOMMAR!
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Bästa läsare! Då var det äntligen dags för oss att dra oss 
tillbaka för några veckors underbar, avstressande vila. 

OK, det blir väl lite allehanda pyssel och fix som ska klaras av 
och som vanligt överskattar man sin förmåga och har målat 
upp alltför vidlyftiga planer. Nya planteringar, måla fönster, 

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

Färskpotatis fr Öland (Maris Bard) 
Lokalt odl grönsaker & rotfrukter – Hallon 

 Sommarblommor & perenner från Långasjö 
Svenska tomater från Hagalund  
Gurka från Långasjö – Kryddor

Ägg från Högerås – Kroppkakor, isterband, 
rökt lax, rundrökt ål m.m. från  

Evas Kroppkakor

Öländska, söta jordgubbar!

kommunkollen 
den enda annonsplats 

du behöver!

Storg. 17 Mönsterås 0499-123 39

KLIPP IN

Salong 
Hamid’s

"

Drop in
Vardagar 

9.30-17.30
 Lunch kl 13.00-14.00

 Öppettider i sommar:Öppettider i sommar:  
v.26 fre-lör kl. 16-20

v.27 fre kl. 16-20
OBS! Stängt lördag 9/7
v.28 fre-lör kl. 16-20

v.29 fre kl. 16-20
OBS! Stängt lördag 23/7
v.30 fre-lör kl. 16-20
v.31 fre-lör kl. 16-20

Boka genom Facebook eller 
ring 079-334 95 88

Adress: Boslät 108, Mönsterås

Välkomna till pizzeria

Öppettider i sommar:

v.26 fre-lör kl. 16-20
v.27 fre kl. 16-20

OBS! Stängt lördag 9/7
v.28 fre-lör kl. 16-20
v.29 fre kl. 16-20

OBS! Stängt lördag 23/7
v.30 fre-lör kl. 16-20
v.31 fre-lör kl. 16-20

Boka genom facebook eller ring 079-334 95 88
Adress: Boslät 108, Mönsterås

Välkomna!

Fri entré, kaffe, lotterier.                       

Påminnelse;Påminnelse;  
Allsångskvällar i juliAllsångskvällar i juli

Kaffetorpet Oknö 
fredag 1/7 kl 18.30

Källströmsgården i Påskallavik, 
fredag 29/7 kl 18.30

Sällskapet Astri & Evert Taubes Sällskapet Astri & Evert Taubes 
vänner,vänner, Östanhav Östanhav

Nabbens Cyklar

070-414 19 21

Strandav. 135
Timmernabben

Reparation

Service   Försäljning

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

www.monsterasbio.se

Minioner: Berättelsen om Gru
Lördag 2/7, kl 15:00
Söndag 3/7, kl 15:00
Söndag 10/7, kl 15:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 27 min
Animerat, komedi, äventyr, familj

Jurassic World: Dominion
Lördag 16/7, kl 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 26 min
Action, äventyr, Sci-Fi

Elvis
Lördag 2/7, kl 19:00
Söndag 3/7, kl 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 39 min
Biografi, drama, musik

Thor: Love and Thunder
Onsdag 6/7, kl 19:00
Söndag 10/7, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 1 tim 59 min
Äventyr, fantasy

Lightyear
Lördag 16/7, kl 15:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 44 min
Animerat, action, äventyr, familj

Downton Abbey: En ny era
Söndag 17/7, kl 15:00 och 19:00
Barntillåten, 100 kr, 2 tim 5 min
Drama, romantik

DC League of Superpets
Söndag 31/7, kl 15:00
Lördag 6/8, kl 15:00
Söndag 7/8, kl 15:00
Ej granskad, 100 kr, 2 tim 5 min
Action, äventyr, animerad, familj

Göta kanal - Vinna eller
försvinna
Söndag 31/7, kl 19:00
Lördag 6/8, kl 19:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 29 min
Komedi

Bullet Train
Söndag 7/8, kl 19:00
Ej granskad, 100 kr, 2 tim 5 min
Action. Med bl.a. Brad Pitt

städa garaget, rensa ogräs osv osv. På senare år har jag dock 
börjat lära mig att man måste förlika sig med ens fel och bris-
ter – man hinner inte allt hälsar Red.



- 3 -

kommunkollen nr 13/2022; 30 juni – 10 aug www.komkollen.se

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

SKOLAN SKA HÅLLA 
HÖG KVALITET 

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång 
till utbildning av hög kvalitet. 
För oss socialdemokrater är det enkelt – 
alla barn ska ha samma möjligheter 
att växa och utvecklas i livet. 
Att investera i barn och unga har 
därför högsta prioritet. 
Flera av våra skolfastigheter är 
eftersatta och inte möjliga att reparera. 
Vi vill bygga nya och funktionella 
lärmiljöer. Skolgårdarna är också en del 
av lärandet och måste inbjuda till mer 
rörelse och lek. 
Det är i skolan vi ser till att barn/elever 
får de färdigheter och kunskaper som 
behövs för framtiden. 

Därför vill vi satsa på:
   • Ordning och studiero i skolan
   • Ändamålsenliga och hälsosamma skollokaler                                                                      
   • Mer resurser för särskilt stöd
   • Sommarlovsbusskort

Lejla Radovic, vice ordförande i 
Barn- och utbildningsnämnden

VÅRT MÖNSTERÅS 
KAN BÄTTRE
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: ELEKTRIKER

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 13

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 12, v. 24

Lösenord: LEDSKÅL

Vinnare i nr 12:
Jerry Johansson, Mönsterås

Catharina Jonsson, Ålem
Astrid Boman, Mönsterås

Grattis! Vinnarna har ett kuvert med ett presentkort  
från Nabbens Rökeri att vänta med posten.

Lösenordet i nr 12 var: LEDSKÅL
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GREENWICH
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CITRONER GULA
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DOT
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AKTERNA
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BLEV MAN 
AV SVART 

GALLA?

ÖVER-
DRIVET 

ANSTÄN-
DIG

BONUS-
BARN 

JURIDISKT

  Bästa krysslösare. Nu är 
det dags för det sista kors-
ordet före vårt sommarup-
pehåll. Det blir väl till att 
köpa någon korsordstidning 
för att hålla färdigheterna 
vid liv tills vi återkommer i 
augusti. Förra korsordets lö-
senord LEDSKÅL syftade 
på namnsdagsbarnet Axel. I 
kroppsdelen axel finns en sk 
ledskål, fiffigt tycker 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 3 juli). Tre 
vinnare får 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! 

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 11 augusti.  
Manusstopp är onsdag 3 augusti.

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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Cirkus Roman, 5 juli kl. 10.00 och 13.30
Barnen får vara med och prova att göra cirkus-
trick som t.ex. jonglering, balansövningar, reptrick 
eller att kasta ringar. Två grupper, föranmälan. 
Anmälan per e-post till info@cirkusroman.se. Ange ”Anmälan 
Mönsterås 5/7”, namn på barnet eller barnen, önskad grupp samt 
telefonnummer. 

Piratäventyr, 12 juli kl. 13.00
Följ med Teater Carpa på den spännande pro-
menadteatern Magiska Piratskatten. Showen 
passar bäst 6-11-åringar, men alla är välkomna!

Vi älskar rock, 19 juli kl. 13.00
Lär dig headbanga, moshpita och sjung med så 
högt du kan när Lisa och Mattias för rockens kul-
turarv vidare till en ny generation. Passar bäst för 
barn mellan 3-9 år, men alla är välkomna!

Tisdagskultur för barn vid  
Kronobäcks klosterruin i sommar

Mer information finns i evenemangskalendern på monsteras.se

Gratis!

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Kontantkassa
(ingång Storgatan)

Måndag 10-13
Torsdag 10-18

Kundtjänst
Måndag-onsdag, 

fredag 10-15
Torsdag 10-18

På haradssparbanken.se och 
vår Facebooksida hittar du 

våra sommaraktiviteter.

Sommaröppettider



I backspegeln...
Äntligen Kronobäcksdagen igen!
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19 juni var det äntligen dags att resa tillbaka till medel-
tiden under det efterlängtade arrangemanget 
Kronobäcksdagen. Klosterruin Kronobäcks Vänner var 
tidsenligt klädda och välkomnade både stora och små 
besökare till en spännande dag laddad med aktiviteter. 
Medeltida lekar, svärdfäktning, sköldmålning och 
brödbak erbjöds bland eldar och medeltida tält 
samtidigt som gycklarfamiljen FattaEld underhöll och 
anordnade gycklarskola under dagen. Ideella krafter har 
skapat en älskad tradition som lockar fram nyfikenheten 
och upptäckarglädjen hos både barn och vuxna.

Lyckad Boklördag på bibblan!

Text och foto: 
Anna Broette

Biblioteket har rensat bland hyllorna. 
Det kom många glada besökare som köpte 
gallrade böcker och tidskrifter och gick 
tipspromenad när det anordnades  
Boklördag i parken.  Foto: Evelina Magnusson

Nöjda försäljareNöjda försäljare

Det bjöds även på fikaDet bjöds även på fika

Glödande kol!Glödande kol!

Vem vinner?Vem vinner?

Akta tungan!Akta tungan!

Håll tungan rätt i mun!Håll tungan rätt i mun!
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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

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!

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!

Sun Off Mönsterås
-Din lokala solskyddsbutik

Hej! Är du ute efter nya markiser, gardiner eller någon 
annan typ av solskydd? Kontakta oss för rådgivning och 
ett smidigt,kostnadsfritt hembesök för att hitta en 
anpassad lösning för ditt hem.

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.

Pär Ragnarsson

PP Markiser & Alltjänst har bytt namn till Sun Off!

VI BYGGER OM!VI BYGGER OM!

Tel. 0499-107 02  |  praktikochbutik.se  |  bokadirekt.se

PRAKTIK  &  BUTIK – PRAKTIK  &  BUTIK – 
KROPP  &  SJÄLKROPP  &  SJÄL

Butiken kommer att FLYTTA
en trappa ner till vårt Väntrum!

Därefter kommer Butiken endast vara 
ÖPPEN fr.o.m. v. 32 Onsdagar 12.00 - 18-00

Då jag utökar mina massagetider.
STÄNGTSTÄNGT för ombyggnad och semester 

v. 29-31 samt Måndag v.32

Trevlig sommar önskar Marianne och Ingela

Passa på; Passa på; 
Ombyggnads REA Ombyggnads REA 

t.o.m  16/7t.o.m  16/7

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

Även hembesök
Hårklippning från 225 kr

Blomstermåla, Storgatan 89 (Centrumhuset)

076-555 43 19

Nu tar vi sommaruppehåll under 
 juli månad.

Nästa nummer av kommunkollen 
kommer på torsdag den 11 augusti.
Manus önskas senast onsdag den 

3 augusti men gärna tidigare. 
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Många av Mönsterås föreningar Många av Mönsterås föreningar 
bjuder in till härliga bjuder in till härliga 

upplevelser i sommar!upplevelser i sommar!

Välkommen till Lillelördagar i 
Hullgrensgårdens trädgård  

i Pataholm kl 19

Välkomna!

Ålems HembygdsföreningÅlems Hembygdsförening

6 juli  Ingegerd Wessel   
13 juli  Elisabeth Wall & 

Ulf Ragnarsson
20 juli  Mattias Enn

Entré 40 kr. Kaffeservering, lotterier

OBS: Kulturdag 31 juli. Hantverkare som 
önskar delta ombedes anmäla sig till 

Mona på tel. 0499-224 55

Öppna gårdar & bodar 
10 juli kl 11-15   

Maggie Fredriksson: 
Utställning av keramik i Harbergska 

gården, 25 juni –10 juli  

www.alemshembygdsforening.sewww.alemshembygdsforening.se

Stranda Hembygdsförening
E-post: strandahem@telia.com 
Kvarngatan 26, Mönsterås, 0499-100 01
www.hembygdsmuseum-monsteras.se

Vår vackra hembygdspark är fin att vistas i. 
Ta med en fikakorg, kanske!

Örtagården är som vackrast under sommaren. 
Husen i parken är försedda med QR-koder.

Fordonsträffar tisdagar kl 18.00, 14/6 – 16/8 
En av våra byggnader är öppen för visning, kaffe-
servering, varmkorv och musik.

Hembygdsfesten 6/8 klockan 13.00 
Sång och musik, uppträdanden, skattjakt för barn, 
kaffe, korv…

Se vår hemsida för mer information.

Vi visar gärna våra byggnader 
och samlingar.
Kontakta oss och boka en tid. 
En visning pågår c:a 2 timmar.

HEMBYGDSGÅRDEN
Sommar i

VÄLKOMMEN

SOMMAR-SOMMAR-
utställningutställning
1 – 13 juli1 – 13 juli

17 lokala konstnärer och 
konsthantverkare med

anknytning till Mönsterås 
kommun ställer ut.

Slottet, Pataholms köping (torget)
Öppet alla dagar kl 12.00-17.00

Stöd vår konstförening genom att bli medlem. 
Sänd e-post till medlem@monsteraskonst.se SOMMARSOMMARBINGOBINGO

på Kaffetorpet, Oknö
Måndag 4, 11 & 18 juli kl 18.30 
OBS: Ingen servering VÄLKOMNA!



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 lediga skolungdomar som till alla övriga intresserade,  
oavsett ålder. I lättsam form berättar vi om områdets historia, varvat med musik. 

Varje onsdag, torsdag och fredag till och med 15/7 har vi dagens HIGHLIGHT   
klockan 14.00 med speciella aktiviteter och överraskningar.
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 

                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.
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En oförglömlig sommarkväll 
med bra musik och gott gung!

Musik i sommarkväll medMusik i sommarkväll med
Jakob EnglundJakob Englund

Kom och njut av en kväll med 
musik av och med musikern, 
sångaren och låtskrivaren Jakob Englund. Ingen föranmälan. 
Ta med något att sitta på och picknick!

14 juli kl 19 i Pataholm14 juli kl 19 i Pataholm
Hullgrensgårdens trädgårdHullgrensgårdens trädgård

29 juli kl 19-21 i Pataholm 29 juli kl 19-21 i Pataholm (insläpp fr 18.15)(insläpp fr 18.15)

Hullgrensgårdens trädgårdHullgrensgårdens trädgård

Bluespicknick medBluespicknick med
Mönsterås BluesbandMönsterås Bluesband

Entré för medlemmar i samhällsföreningen 100 kr.
Entré för icke-medlemmar 150 kr.
Bokar gör du genom att skicka…

Swish 123 255 8054 Skriv namn och telefon-
nummer när du swishar!  

Bankgiro 5369-5128 Skriv namn och  
telefonnummer när du skickar!

Vill du komma utan att anmäla dig kan du 
betala “vid dörren” med swish eller kontant. 

Jämna pengar om nu använder kontanter. 
Det är begränsat antal i publiken. 
Medtag gärna picknick och  

något att sitta på!

Hjärtligt välkomna!   www.patabygden.seHjärtligt välkomna!   www.patabygden.se

Många av Mönsterås föreningar Många av Mönsterås föreningar 
bjuder in till härliga bjuder in till härliga 

upplevelser i sommar!upplevelser i sommar!

KronobäcksKronobäcks 
Guidningar vidGuidningar vid

Sommaren 2022 genomförs publika guidningar 
av klosterkyrkoruinen vid Kronobäck torsdagar 
kl. 18.00 under juli och augusti månad.  
Under juli även söndagar kl. 14.00.

Samling vid besökshuset vid ruinen.

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

klosterkyrkoruinklosterkyrkoruin
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Min Förening:

  Fd Djurhjälpen Mönsterås startades runt år 2012.  År 2020 fick vi 
frågan från Djurens vänners Riksorganisation att gå med där, vilket 
gjordes. Det kändes bra att få en större organisation i ryggen att 
bolla idéer med och att få tips av. 
  Vi är en ideell förening och tack vare allmänhetens stöd kan vi 
utföra vårt arbete med djur och djurskydd. Vi hjälper främst hem-
lösa katter men även andra djur. Vi är alltid i behov av jourhem där 
människor tillfälligt öppnar upp sina hem tills upphittade katter 
kan få ett nytt permanent hem. Omhändertagna katter undersöks, 
avmaskas, vaccineras, kastreras, chipmärks. Vi adopterar ut ca 30 
katter om året. 
  Vår Facebooksida används av medlemmarna för att efterlysa för-
svunna djur, tipsa om påkörda djur, upphittade hemlösa djur, djur 
som far illa. Under denna årstid börjar kattungarna dyka upp.
Sedan år 2020 finns en rekommenderad lag att alla utegående kat-
ter ska kastreras. From januari 2023 så kommer en ny lag att katter 
dessutom ska vara id märkta/chippade och registrerade hos Jord-
bruksverket. Detta är till stor hjälp om katten kommer bort, blir 
påkörd, att upphittaren snabbt kan identifiera ägaren. Föreningen 
har en chipavläsare och kattfälla för infångning.
Vi har mattunnor placerade på Ica Supermarket Algots och Coop i 
Mönsterås, Ica Nära Fliseryd och på ICA i Ålem där man kan skän-
ka kattmat, kattsand mm. Insamlingsbössor för att skänka en slant 
finns på Coop, Djuraffären Champex Animal, Swedish Agro, Nels-
sons konditori och på OKQ8 i Mönsterås. På Ica och Preem i Ålem. 
I skrivande stund har vi 1908 st medlemmar i vår FB grupp. Av dem 
är 47 st betalande, stödjande medlemmar. Det vill vi förstås gärna 
ha flera av!

Det var länge sedan den här rubriken var med i kommun-
kollen. Men nu är det dags igen. Det är föreningen 

Djurens Vänner i Mönsterås som ger en fullödig presenta-
tion av sitt beundransvärda arbete och engagemang. 

Text och foto har vi fått från Anni Norin. 

Lena Lundblom, Anni Norin, Jenny Haldin, Per Österström, Kim NorellLena Lundblom, Anni Norin, Jenny Haldin, Per Österström, Kim Norell

  Medlemsavgiften är 150 kr/år eller 200 kr/familj. Då får man Dju-
rens vänners medlemstidning 4 ggr per år med mycket bra infor-
mation. Genom att vara betalande medlem stödjer du oss inte bara 
ekonomiskt utan framför allt genom att göra oss till en starkare för-
ening som kan påverka samhällets orättvisor mot djuren.
  Vi har i maj i år bildat en ny styrelse bestående av: Jenny Haldin 
ordförande, Per Österström kassör, Lena Lundblom sekreterare, 
Kim Norell och Anni Norin ledamöter.
  Vi tackar Er som betalar medlemsavgift, som skänker mat och 
pengar, som ställer upp som jourhem. Utan Er hjälp skulle det inte 
fungera. Kanske finns det något företag som vill sponsra Djurens 
vänner? För att komma i kontakt med oss kan man maila: monste-
ras@djurensvanner.se Hemsida: www.djurensvanner.se/monsteras
Hälsningar från Djurens Vänner i Mönsterås

Gäster hos föreningen: Sigrid, hennes mamma Ebba och SelmaGäster hos föreningen: Sigrid, hennes mamma Ebba och Selma

Till Årets Ros 2022 har Rosens Dags
nomineringsgrupp valt ’Chandos Beauty’

Årets ros 2022

’Chandos Beauty’, som också kallas MORTEN 
KORCH, och har blivit en mycket populär ros de senas-

te åren. Sorten introducerades av Harkness 2005. 
Den är en kraftigväxande tehybrid med lång blomning, 

från slutet av juni till långt in på hösten. Doften är 
underbar, fruktig med kryddiga inslag. De stora blom-
mornas färg är ljust aprikosrosa. CHANDOS BEAUTY 

förtjänar en plats där både doften och de vackra 
blommorna kan avnjutas, kanske vid en uteplats eller 

en gång där du ofta passerar. Den går också fint att 
odla i kruka och att använda som snittblomma. 

CHANDOS BEAUTY blir 80-100 cm hög och härdig-
heten räcker till zon 3, eventuellt 4. Källa: Växtforum    Foto: Inger Falk
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Servar, reparerar alla bilmärken.
Även gräsklippare, motorsågar, mopeder etc. 

 Hämtar och lämnar vid behov. 

BilverkstadBilverkstad

070-2619542
Njutemåla 414, Ålem

Hej! Ville bara tala om  Hej! Ville bara tala om  
att vi har stängt att vi har stängt 
för semester v. 27 - 29för semester v. 27 - 29
Tillbaka igen måndag 25 juli.Tillbaka igen måndag 25 juli.
Vi önskar våra kunder en Vi önskar våra kunder en 
härlig sommar!härlig sommar!

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

Företagsnytt!Företagsnytt!

Alstergården i ny regi
Anrika Alstergården i Blomstermåla har återigen fått ny ägare. 
Restaurangen har under ett par år drivits av ett indiskt par med 
specialiserad indisk mat på menyn. Men nu är verksamheten 
såld till Malek Sajeel som har andra planer för sina gäster. Ma-
lek kom till Sverige från Pakistan för 42 år sedan och började 
sin restaurangbana 
på Ålandsfärjorna. 
Efter genomgången 
kockskola blev det 
egna restauranger i 
Stockholm där han 
varit bosatt sedan 
dess. Ända tills han 
av en slump körde igenom Blomstermåla i maj, blev hungrig och 
stannade till vid Alstergården. Ett långt samtal med dåvarande 
ägaren (som bestämt sig för att stänga igen) resulterade i att Ma-
lek övertog Alstergården. Efter lite uppfräschning av lokalerna 
har han nu öppnat upp så smått och planerar för framtiden. ”Jag 
brinner för svensk husmanskost och det kommer jag att satsa 
på” säger Malek med stor övertygelse.  ”Vi kommer att fortsät-
ta servera indiskt men det blir också Dagens lunch mellan 11 

och 14 och där har husmans-
kosten en central roll”. Jag 
noterar att man också har en 
spännande hamburgermeny 
så nog finns det något för alla 
smaker. Malek hoppas också 
på att restaurangen ska kunna 
bli en mötesplats för olika för-
eningar och företag i samband 
med möten och aktiviteter. Vi 
hälsar Malek välkommen till 
Blomstermåla och önskar ho-
nom all lycka med satsningen.

Lediga  
platser!   

Kom gärna 
på besök.

Ålems Kyrkby
0727-04 93 44
ettan.fsk@outlook.com
www.fskettan.se

Ny logotyp och ny hemsida – samma fina förskola!
20 timmar i veckan för alla barn med 15 som standard.  

Små barngrupper och mycket tid ute i vår stora trädgård. 
Hemlagad mat av egen kock samt stort fokus på hållbarhet.
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Jag blir allt lite besvikenJag blir allt lite besviken

anser Argus!

    fast jag vet att det alltid blir så här. Mina bästa 
människor kommer hit och allt är underbart – och sedan 
åker de igen. Numera är jag förberedd, och har också lärt 
mig att tyda signalerna, både när de ska komma och när 
de ska åka. Då blir jag olidlig säger Matte. Traskar runt, 
kollar i fönster, suckar, slänger sig ner på golvet med en 
ljudlig duns. Och sedan upprepar jag proceduren. Igen 
och igen tills det äntligen händer något. Det kan till och 
med nästan vara skönt ibland när de åker, så att jag kan 
få vila ut från alla mina bestyr.
   Det gäller förstås inte när min allra bästa Tora kommer. 
Det kan till exempel gå till så här: Matte och Husse mås-
te åka iväg någonstans där de behöver vara sällskapliga 
och trevliga mot andra människor som kanske inte har 
så många hundar. Ofta är det ganska långt dit. Då säger 
Matte till Husse, med låg röst, att det kanske blir för lång 
tid i bilen för min gamla kropp och att de kanske måste 
berätta för Tora att jag behöver sällskap. Eftersom Tora 
älskar mig mest i världen, tror jag, så tänker jag att hon 
nog kommer som ett skott då. Så jag börjar linka lite, resa 
mig upp med viss svårighet när jag har sovit och helt en-
kelt åldras ett par år på fem minuter. När Matte säger det 
till Tora, släpper hon allt hon har för händer och kommer 
tillskyndande. 
    Det är det bästa som finns. Hon bryr sig bara om mig, 
och skulle Bonusfjanten våga närma sig så visar jag en del 
av mina starka, vackra, välbevarade tänder. Då går hon 
snabbt in i sitt rum så att jag kan hoppa upp på sängen 
bredvid henne och få klappar och kramar. Matte mutt-
rar om att ”snart får du minsann hålla till godo med oss, 
gamla människor”, men jag lever för dagen, för jag är ju 
hund! Såklart inser jag ju att det är Matte som bestäm-
mer över maten och grisöronen, så jag får ibland lämna 
min plats högst tre centimeter från Tora och fjäska lite för 
Matte. Äta bör man, annars dör man!
    Alltnog, den här gången var vi först tillsammans allihopa 
i stugan under några dagar, och det var för all del väldigt 
trevligt. Så länge Tora lät bli att gå ut med Bonus, klappa 
honom eller titta på honom. Men så småningom packade 
människorna lilla husvagnen och åkte iväg på stort kalas. 
Med Bonus. Då blev jag faktiskt lite fundersam och und-
rade på vilket sätt de trodde att han skulle vara en bättre 
festdeltagare än jag?? Men Matte försäkrade att det bara 
hade med tiden i bilbur att göra. Så de fick åka, trots att 
jag räknade ut att de skulle till mina snälla människovän-
ner i Osby. Fast det var visst någon som fyllde år och det 
ville väldigt många människor, som jag inte känner, fira. 
Så jag lät dem åka och var hemma med Tora.
   Vi hade det härligt, jag fick en massa godis och behövde 
inte slåss om bästa platsen i soffan. Trots det blev jag glad 
när Matte och Husse kom hem, för jag hade sett att Tora 
var på väg att lämna mig igen. Jag blev till och med lite 

...fast han blev ännu mer kvarlämnad...fast han blev ännu mer kvarlämnad

Och skulle Bonus bli för närgången gör Och skulle Bonus bli för närgången gör 
jag bara såhär!jag bara såhär!

Där gick hon och lämnade mig kvar...Där gick hon och lämnade mig kvar...

glad att träffa lillkillen igen, dock inte lika oförblommerat 
lycklig som han blev.
Man måste ändå hålla lite på sig
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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

MÖNSTERÅS

Curt-Rune Roos är nr 5 på vår valsedel till 
kommunfullmäktige. Hans hjärtefråga:

Jag vill arbeta mot våld i nära relationer, 
hedersvåld och förtryck. 

Förebyggande arbete är viktigt!

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

Conny L. Johansson är nr 6 på vår valsedel till  
kommunfullmäktige. Hans hjärtefråga:

Jag vill se öppen polisstation i Mönsterås  
och synliga poliser.

Mönsterås börjar med M

Curt-Rune RoosConny L. Johansson

Kommunkollens redaktion önskarKommunkollens redaktion önskar
 alla en härlig sommar  alla en härlig sommar 
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Facebook:
@vassokno

Instagram:
@vassokno

PREMIÄR!
Restaurang Vass
(Oknö krog)

Välkomna!

Disco 
med

Jimmy Fykén
hela sommaren.

Kolla tider
på Fb.

Hurra för sommaren!Hurra för sommaren!
Kom & njut hos oss påKom & njut hos oss på

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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Under perioden V 31-33 kommer målning av  
fönster att utföras på Mönsterås kyrka.

Detta innebär att ingången från torget till Urnlunden 
kommer att vara avstängd.

 Ev. frågor besvaras av fastighetsförvaltare  
Conny Axelsson tel. 0499-491 80

Målning av fönster
på Mönsterås kyrka

SYSTERSKAPA
Anna och Jenny Thorstensson

Cello, fiol, sång och piano.

   Musik iMusik i

Torsdag den 28 juli kl 19.00

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

Torsdag den 11 augusti kl 19.00
”Orgel, cello och lite till”

Karin, Robert och Stina Öhman.

Ett arrangemang av:

   SommarkvällSommarkväll
Ålems kyrkaÅlems kyrka

Påminnelse: Torsdag den 30 juni kl 19.00
Konstantin Shakov, violin & Natalja Shakov, piano

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

Välkommen på våra samlingar:

Söndag 3/7 10.30 Gudstjänst i Strandakyrkan
Bertil Svensson.

Söndag 10/7 10.30 Gudstjänst på Svartö
Lennart Thörn. Ta med fikakorg.

Söndag 17/7 10.30 Gudstjänst i Strandakyrkan
Håkan Dersell.

Söndag 24/7 10.30 Gudstjänst på Svartö 
Karl-Olof Nilsson. Ta med fikakorg.

Söndag 31/7 16.00 Gudstjänst i Hembygdsparken 
Ulla-Britt o Rune med team.
Ta med fikakorg.

Söndag 7/8 10.30 Gudstjänst i Strandakyrkan
Ingemar Palmér.

18 augusti kl.16-18   Barnfestival i Hamnen!
Kapten Sabel - hoppborg - nattduell - fiskedamm - 

m.m. Mer info kommer!

Den nya skolan i Fliseryd är ett bra exempel på hur vi 
i Centerpartiet ser på de lokala skolorna. När det stod 
klart att den gamla skolan inte längre var lämplig så var 
det självklart för oss att bygga en ny skola i Fliseryd. 
Vi vill inte att de yngre barnen skall behöva åka 
buss till en större skola i t.ex. Mönsterås.
En skola är viktig för ortens utveckling, men 
framförallt är den viktig för barnen.

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

Fliseryds nya skolaFliseryds nya skola

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

Välkommen till konsert med Välkommen till konsert med 
Mönsterås Bluesband iMönsterås Bluesband i
Mönsterås kyrka Mönsterås kyrka 

Måndag den Måndag den 
4 juli kl 19.004 juli kl 19.00

Ett arrangemang av:
”O store Gud”-sällskapet



    

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

3/7 – 3 sön. e. trefaldighet. 10/7 - 4 sön. e. trefaldighet.                                                             
17/7 - Apostladagen. 24/7 - 6 sön. e. trefaldighet. 
31/7 – Kriti förklarings dag. 7/8 – 8 sön. e. trefaldighet  
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – ons, fre 08.15 
  Morgonmässa – torsdagar 08.15 
To  30/6 19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!) 
Ti  5/7  13.30 Andakt, på Torshaga 
To  7/7  19.00 Sommarandakt, Nyebo. Medtag kaffekorg  
Ti  19/7  13.30 Andakt, på Torshaga 
To  21/7 19.00 Sommarandakt, Lövö. Medtag kaffekorg  
To  28/7 19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!)       
Ti  2/8  13.30 Andakt, på Torshaga 
To  11/8  19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!) 

Besöks- och telefontid (0499-799000): Mån. (ej vv 28, 29), Ons. och Fre. 
www.alemsforsamling.se  •   www.facebook.com/alemsforsamling 

 
En glad och välsignad sommar tillönskas Dig! 
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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.

Lö 2/7 14.00	 Vigselgudstjänst,	Tallviken
Sö 3/7 Tredje söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa,	Skogskapellet.	Buss	från	f-hem-	
	 	 met	kl.	9.30.	Anmälan	senast	fredag	till	 
	 	 pastorsexpeditionen.
Må 4/7 19.00	 O	Store	Gud-konsert.	Mönsterås	Bluesband		
	 	 bjuder	på	musik,	kyrkan
Fr 8/7 15.00	 Andakt	Solhem
Lö 9/7 11.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
 13.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
 15.00	 Dopgudstjänst,	Skogskapellet
Sö 10/7 Fjärde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa,	Skogskapellet.	Buss	från	f-hem-	
	 	 met	kl.	9.30.	Anmälan	senast	fredag	till	 
	 	 pastorsexpeditionen.
Ti 12/7 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshemmet
Fr 15/7 15.00	 Andakt,	Prästkullen
Lö 16/7 11.00	 Dopgudstjänst,	Skogkapellet
 15.00	 Vigselgudstjänst,	kyrkan
Sö 17/7 Apostladagen
 10.00	 Högmässa,	Skogskapellet.	Buss	från	f-hem-	
	 	 met	9.30.	Anmälan	senast	fredag	till	 
	 	 pastorsexpeditionen.
Ti 19/7 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshemmet	
Fr 22/7 15.00	 Andakt,	Åshaga
Sö 24/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
 10.00	 Högmässa,	Skogskapellet.	Buss	från	f-hem-	
	 	 met	9.30.	Anmälan	senast	fredag	till	 
	 	 pastorsexpeditionen.
 12.00 Dopgudstjänst,	kyrkan
Ti 26/7 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshemmet
Sö 31/7 Kristi förklarings dag
	 10.00	 Högmässa,	Skogskapellet.	Buss	från	f-hem-	
	 	 met	9.30.	Anmälan	senast	fredag	till	 
	 	 pastorsexpeditionen.
Ti 2/8 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshemmet	
To 4/8 18.30	 Musik	i	sommarkväll.	Jan	Ottosson	kvartett,		
	 	 kyrkan.
Fr 5/8 15.00	 Andakt,	Solhem
Sö 7/8 Åttonde söndagen efter trefaldighet
 10.00	 Högmässa,	kyrkan
Ti 9/8 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan
 20.00	 Tisdagsmys,	församlingshemmet

Mönsterås församling

        
        
       
 
        
       

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 30/6 15.00 Andakt, Ekåsa
Sö 3/7 Tredje söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan
Ti 5/7 18.30 Musik i sommarkväll. Livet genom psalmer- 
  na. Anna Thorstensson medverkar med cello,  
  piano och sång. Paul Thorstensson 
  medverkar med piano och orgel, kyrkan
Sö 10/7 Fjärde söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan
Sö 17/7 Apostladagen
 16.00 Högmässa, kyrkan
To 21/7 18.30 Musik i sommarkväll. Eva Pålsson och Ida  
  Ljunggren medverkar med sång. Kerstin  
  spelar piano och orgel, kyrkan 
Sö 24/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan
To 28/7 15.00 Andakt, Ekåsa
Sö 31/7 Kristi förklaringsdag
 16.00  Högmässa med dop, kyrkan
Lö 6/8 11.00 Dopgudstjänst, kyrkan
Sö 7/8 Åttonde söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan

Fliseryds församling

Missionskyrkan  BlomstermålaMissionskyrkan  Blomstermåla
Sö 31/7 10.00 Gudstjänst 

Per-Erik Bernspång 
Sång och musik av Tomas Kolodzej.


