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En prydnad på köksbordet

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

För barnen:
Ponnyridning 11.00 – 13.00

Trollet Lotta kl.12.00 och 13.30
Balvagnsåkning

Hoppborg
Ansiktsmålning

”Kasta ärtpåsar”
Tipspromenad

Titta på hönor och kaniner
Vi bjuder alla barn på glass

Familjedag i hamnparkenFamiljedag i hamnparken
lördag 27 augustilördag 27 augusti

kl. 11 – 15kl. 11 – 15

 För de vuxna:
Tipspromenad och lotteri

Energirådgivning
Möjlighet till samtal med C-politiker

20-tal utställare med lokala produkter: 
närodlat, slöjd och konst.

Café Fyrklövern serverar kaffe 
och ostkaka samt 

korv med bröd.

Tillsammans 
arbetar vi för en 

bättre framtid  för 
alla i Mönsterås 

Våra toppkandidater:
Nr 1 Torbjörn Uddén
Nr 2 Maria Björklund Strömberg

Alltid skolan först - en skola för alla.
Jämlik vård - värdig vård för för alla.
Levande kultur och fritid för alla.

REDO ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN 

Vi vill öka öppettiderna på Öppna 
Förskolan, ge elevhälsan ökade 
resurser och ändamålsenliga 
lokaler.

Bli medlem! KD.nu/blimedlemChatrine, Madeleine, BjörnChatrine, Madeleine, Björn

Nyfångad Nyfångad 
aborrefilé aborrefilé 

billigt!billigt!

Ring för 
beställning

070-206 99 38
Spara annonsen!

PASSA PÅ!!!PASSA PÅ!!!



- 2 -

kommunkollen nr 14/2022; 11 – 24 aug www.komkollen.se

Bästa läsare! Då var vi tillbaka igen. Hoppas du har njutit 
av en skön och avkopplande sommar. Den är förvisso 

inte slut än men visst känner man att den lutar mot sitt fall 
ändå. Själva har vi haft det väldigt bra med många bad i Sin-
nern, besök av barn och barnbarn, återbesök hos barn och 

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
Svenska blåbär – Hallon – Jordgubbar

Nyskördad Västeråsgurka – Krondill
Bollkryss – Asterbuketter – Höstväxter

Kantareller i mån av tillgång
Ölandspotatis;  Maris Bard m.m. 5 kg för 69 kr 
Sv tomater fr Hagalund – Sv gurka fr Långasjö 

Lokalt odl grönsaker & rotfrukter 
Kroppkakor, isterband, rökt lax, rundrökt  
& flatrökt ål m.m. från Evas Kroppkakor

barnbarn och besök hos andra släktingar. Däremellan har vi 
hunnit med att installera en förbränningstoalett i stugan men 
det är en helt annan historia, hälsar Red.

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

 Hämtar och lämnar vid behov. 

BilverkstadBilverkstad

070-2619542
Njutemåla 414, Ålem

Storg. 17 Mönsterås 0499-123 39

KLIPP IN

Salong 
Hamid’s

"
Hamid
går på semester 

16/8-10/9 men salongen 
är öppen som vanligt!

Drop in
Vardagar 

9.30-17.30
 Lunch kl 13.00-14.00

STORSTORLOPPISLOPPIS

Lördag 3 september kl 10 – 13
Platsbokning;  ring Åsa på tel  0730 – 811 182

www.bmalafh.se    tel 0499-20022    info@bmalafh.se

(Nästa loppis är den 8 oktober)

Det är dags för säsongens första

i Blomstermåla Folkets Hus

www.monsterasbio.se

Gynna din lokala biograf!Gynna din lokala biograf!

Eldsjäl
Söndag 14/8, kl 15:00
Söndag 21/8, kl 15:00
Fr 7 år, 100 kr, 1 tim 32 min
Animerat, komedi, äventyr, familj

Last Seen Alive
Söndag 14/8, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 1 tim 35 min
Action, thriller

Där kräftorna sjunger
Lördag 20/8, kl 19:00
Söndag 21/8, kl 19:00
Ej granskad, 100 kr, 2 tim 5 min
Drama, mysterium

Lille Allan – 
Den mänsklige antennen
Lördag 20/8, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 16 min
Familj, animerat

Fiket
VÅRA ÖPPETTIDER

Tisdag 9-13, onsdag 9-14, fredag 7-13

Blomstermåla Folkets Hus | 0768–565 039

OBS: FIKET ÖPPNAR IGEN 23/8!
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VVii  sseess  ii  MMöönnsstteerrååss  
cceennttrruumm  ppåå  llöörrddaaggeenn  
ddeenn  2200  aauugguussttii  

Klimatet och miljön 

√√  Vidta åtgärder mot  
stigande havsnivån 

√√  Bygga en kommunal  
solenergipark 

√√  Inga kalhyggen på  
kommunens mark 

√√  Fortsatt restaurering av  
vattendragen 

VVäännsstteerrppaarrttiieett    
MMöönnsstteerrååss  

Skolan 

√√  Fler lärare i skolan 

√√  Gratis busskort under  
sommarlov och andra lov 

√√  Kostnadsfri kulturskola 

√√  Inga besparingskrav i skolan 

√√  Föräldrautbildning från  
förskoleålder och framåt 

Omsorgen 

√√  Städning och tvätt ska  
utföras av särskild personal  

√√  Ökad personalkontinuitet  vid 
beviljad hemtjänst 

√√  Inga delade turer 

√√  Inga strokesjuka på  
demensavdelningar 

VVäännsstteerrppaarrttiieett  vviillll::  

Vi ses även i samtliga tätorter innan valet! 

Lennart Alice Stellan 

Rösta på Vänsterpartiet! 

FLER HÄNDER I VÅRDEN
EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE – 

VÅR KOMMUN KAN BÄTTRE

Socialdemokraterna står för ett fokus på vår  
gemensamma välfärd.
Svensk välfärd står inför en rad utmaningar, inte minst 
kring kompetensförsörjningen. Det råder i dag en 
skriande brist på utbildad personal, en förutsättning 
för att kunna leverera tjänster av hög kvalitet och god 
arbetsmiljö för medarbetarna. 
Socialdemokraterna vill satsa på äldreomsorgslyftet och 
att unga personer vill söka sig till omsorgerna så det ska 
bli fler utbildade proffs i vård - och omsorg.
Vi vill att det ska vara ett attraktivt yrke med rätt  
förutsättningar.

Därför vill vi satsa på:
   • Införa ”Ung omsorg” unga erbjuds extrajobb.
   • En god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsgivare.                                                                      
   • Mer inflytande från medarbetaren.
   • Satsa på äldreomsorgslyftet med 15 nya tjänster.

Renée Solstad (S),  Renée Solstad (S),  
vice ordförande i Socialnämndenvice ordförande i Socialnämnden

VÅRT MÖNSTERÅS 
KAN BÄTTRE

Vi hälsar alla läsare och annonsörer välkomnaVi hälsar alla läsare och annonsörer välkomna
 tillbaka efter sommaruppehållet! tillbaka efter sommaruppehållet!
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: LÄR AKTUELL PERSON HA VARIT

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 14

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 13, v. 26

Lösenord: STRÖMKARL

Vinnare i nr 13:
Ulla Reffel, Mönsterås

Michael Yngman, Blomstermåla
Irene Axelsson, Mönsterås

Grattis! Vinnarna har redan fått tre Trisslotter 
med posten.

Lösenordet i nr 13 var: STRÖMKARL

LÄR AKTUELL PERSON HA VARIT
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  Bästa krysslösare. Väl-
kommen tillbaka efter vårt 
sommaruppehåll. Hoppas 
du har kunnat hålla geniknö-
larna i trim med andra, lite 
simplare korsord under vår 
frånvaro. Förra korsordets 
lösenord STRÖMKARL 
var uppenbarligen ganska 
lätt att komma på och det 
kan ju vara skönt som om-
växling, 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 14 augusti). 
Tre vinnare får tre Triss-
lotter 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 25 augusti.  
Manusstopp är onsdag 17 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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Torggatan 11    •    0499-140 00    •    vattenpalatset.monsteras.se

GYM 
Alla dagar .....05:00-23:00

ÖPPETTIDER
NYTT!

  Under hösten      
 byter vi ut alla 
styrketränings-
   maskiner på
       gymmet!

VÄLKOMMEN TILL EN HÖST PÅ VÄLKOMMEN TILL EN HÖST PÅ 
VATTENPALATSETVATTENPALATSET

Anmälan till
SIM & PLASK fr 5 år

MINI-SIM 3-4 år 
öppnar to 18/8 kl 06.30 

(vi tar enbart emot via
telefon el besök)

VATTENGYMPA (DROP IN) 
Mån (start 29/8, v. 35) kl. 13:00-13:45
Tis (start 30/8, v. 35) kl. 18:15-19:00

GRUPPTRÄNING 
Tidsbokning 0499-140 00
Tor (start 1/9, v. 35) kl. 18:15-19:00
(terminsgrupp, föranmälan krävs)

ÄVENTYRSBAD och MOTIONSSIM 
Besök vår hemsida eller ring  
0499-14000 för information.

Såväl stora som 
små partier 

från företag &  
privatpersoner.

Vi hämtar även
skrotbilar, tar emot 

bilbatterier och  
ordnar transporter!

Lastbil, kranbil.

Innehar F-skattsedel

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

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

Lenas AndrumLenas Andrum

Frigörande dans i MINDFULNESS

Varmt välkomna!

Prova något nytt i höst! Vi träffas 9 söndagar under 
hösten med start sönd 4 sept. kl 18.30-20.00.
Lokal: IOGT-NTO lokalen, Mönsterås (Bion).

Hitta närvaron i din kropp, njut till härlig musik.  
Motion för kropp och själ. Kravlösa

 rörelser som löser spänningar och minskar stress. 
Inga förkunskaper krävs, inga steg att lära, 

inget rätt eller fel. Vi börjar och avslutar varje 
pass med meditation och avslappning.

För anmälan och mer info; 
 Telefon 073-53 99 635 eller 

via mail lenas.andrum@gmail.com
Lena Gustafsson, Mindfulnessinstruktör/dansinspiratör

Mer info om frigörande dans på www.frigorandedans.net

 föreningsnytt
PRO BLOMSTERMÅLA
Inbjudan till sommarav-
slutning PRO B-måla.
Torsdag 18/8 kl 14, på 
Oknö Kaffetorpet. Med 
kall buffé pris 120 kr, 
kaka ingår. Medtag kaf-
fe o kopp. Underhållning 
av Putte Skog. Arrangör: 
ABF Kalmar Län
Anmälan senast 14/8 till 
Froni 073-3566475 eller 
Gun 070-2193697
Lottvinster tas tacksamt 
emot. Välkomna!

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 

utgivningsplan för 
2022, till hjälp för 

din planering. 
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SKOLSTART

Krungårdsskolan
Krungårds. särskola
Skytteanska skolan/
Alsteråskolan
Tillingeskolan
Fliseryds skola
Ljungnässkolan
Mölstadskolan 
Parkskolan

Skolorna i Mönsterås kommun 
börjar höstterminen måndag 22 augusti 
2022 enligt nedanstående tider. 
Första skoldagen är vanlig skoldag.

Kl 08:15
Kl 08:15
Kl 08:00

Kl 08:00
Kl 08:00
Kl 08:15
Kl 08:15 
Kl 08:30

Mönsteråsgymnasiet 
Åk 1: Kl 09:00 i Gradängsalen.  
Åk 2 och 3: Kl 12:30 i matsalen

Musikskolan
Nybörjarträff 22/8 kl. 17:30  
på Play, Kuggåsvägen 2  
i Mönsterås. 
Övriga elever blir kon-
taktade av sin lärare för 
planering av lektionstider 
under vecka 34.        

Undervisningsstart vecka 
35 och 36 för 
gruppverksamheten.

De elever som är skolskjutsberättigade 
kommer att få information hemskickat 
via posten.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Komvux - startar v. 35
Olika tider beroende på kurs.

monsteras.se

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

MODERATERNA
 I MÖNSTERÅS

Suzanne Gustafsson är nr 4 på valsedeln till 
kommunfullmäktige. Hjärtefrågor:

Bli medlem: Swisha 100 kr till 123 336 00 70. 
Ange namn och personnummer. 

Kontakt: patrik.nilsson@monsteras.se

Patrik Nilsson är nr 3 på valsedeln till 
kommunfullmäktige. Hjärtefrågor:

Mönsterås börjar med M

Patrik NilssonPatrik NilssonSuzanne GustafssonSuzanne Gustafsson

Barn och ungdomar är vår framtid. Förskola och 
skola bör få de resurser som efterfrågas.

Uppmuntra till företagande då det är dessa som till 
stor del genererar vår välfärd. 

Alla ska känna sig trygga. I skolan, hemmet och  
ute i samhället. Stoppa buset.

Jag vill bygga ett nytt exklusivt äldreboende i 
Blomstermåla

Jag vill att vi är rädda om vår landsbygd och månar 
om våra lantbruk för ökad självförsörjning, 

sänk energi- och bränsleskatterna. 
Jag vill förhindra bostadsnära vindkraftsindustrier 

och att mer hänsyn tas till människor, djur och 
natur när dessa byggs.

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

Ring Pär: 070 600 77 05

Trädgårdsarbete
Snickerijobb m.m.

Rot & Rut
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www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/monsteras/startsida

Nu är det bara fyra veckor kvar till valdagen den 11 september. I senaste valet
fick Centerpartiet förtroendet från närmare 40 procent av väljarna i kommunvalet. 
Vi är 50 personer på Centerpartiets kommunvalsedel som brinner för att fortsätta 

utveckla hela Mönsterås Kommun och olika verksamhetsområden. 
Det gör vi gärna genom Ditt förtroende och i dialog med Dig! 
För oss står invånarna i Mönsterås Kommun alltid i centrum.

Efter en jobbig tid med pandemi och krig i vår närhet, gläds vi ändå över att den 
kommunala ekonomin är i balans och att arbetslösheten minskar. Vi är stolta över att 

Mönsterås utsetts till länets bästa skolkommun, ligger bland de bästa kommunerna när 
det gäller äldrevården, naturvården, klimatarbetet och företagsklimatet. Vi är inte nöjda, 
vi vill mer! Under våren har vi utarbetat ett nytt valprogram – För medborgarnas bästa. 

Hela kommunen ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. 
Du kommer att möta oss under valrörelsen. Snart kommer vår valinformation 

med valsedlar och kontaktuppgifter ut till hushållen. Du kan gå in på vår hemsida 
eller följa vår kandidatpresentation på Facebook. Kontakta oss gärna! 

Nu önskar vi dig en fortsatt skön sommar!Nu önskar vi dig en fortsatt skön sommar! 

För kommun-För kommun-
invånarnas bästa!invånarnas bästa!

i Mönsterås kommun
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undrar Argus!

   säger Matte. Och då säger jag, att det är väl en himla 
tur det! För något mer utmattande än att ha semes-
ter har jag svårt att tänka mig. Förstår ni hur otroligt 
mycket jag har att göra med alla människor och hun-
dar som springer omkring och rör till det? Hur ska ett 
stackars kolltroll orka undrar jag bara?
  Det började med att vi åkte långt i bilen och på något 
märkligt sätt hamnade hos de snälla människorna i 
huset där det luktar katt. Fast man inte ser någon. 
Men lilla Märta var där, och en massa småmattar och 
-hussar. Kul, tänkte jag och blängde surt på Bonus 
som skulle slå sig fram för att hälsa. Eller hälsa och 
hälsa, snarare gör han saltomortaler och stänker dre-
gel omkring sig. Inte så charmigt. Därför får jag all-
tid hälsa först, och hur länge jag vill. Och det vill jag, 
länge alltså.
  Sedan fick vi varsitt ben att tugga på, och i vanlig 
ordning nosade jag lite försiktigt på det och lade mig 
sedan en bit ifrån med en tung suck. Det kan jag inte 
göra när bara Matte är med, för då skrattar hon rått 
och okänsligt och säger att om det inte duger får jag 
vara utan. Och det vill jag ju inte. Men alla förstående 
människor i Uppsala, de springer genast och hämtar 
något annat, som jag nådigast tar emot. Fast den här 
gången blev det fel, för jag erbjöds ett buffelöra. Kan 
ni tänka er!? Men de rättade snabbt till misstaget och 
trollade fram ett smaskigt grisöra. Det går ju dock 
ganska fort att äta upp, men då kan jag ju alltid roa 
mig med att ligga och morra lite tyst åt de andra, min-
dre kräsna, stollarna.
   Sedan lämnades vi ensamma en stund medan männ-
iskorna åkte iväg och åt, tror jag. Då var jag såklart 
tvungen att tala om för alla som gick förbi utanför att 
det äntligen fanns en hund, som kan hålla koll åt alla 
håll samtidigt, i huset. De andra två, alltså Märta och 
Bonus, bjäbbade bara lite fånigt inställsamt. 
   När alla kom tillbaka hade de ju såklart med sig Vita 
Spöket, som springer omkring så att hans irriteran-
de klor smattrar på golvet. Jag lyfte lite på läppen 
åt honom också när ingen såg, och då hoppade han 
upp och gömde sig i soffan. Det besvärliga är bara att 
människorna tycker att det ska vara rättvist. Så att 
ibland får jag lov att dra mig undan i något rum för att 
någon annan ska få fara omkring och göra tokigheter. 
Detta sårar mig djupt, och jag förstår inte alls hur jag 
ska kunna utföra min kontrollerande uppgift på ett 
nöjaktigt sätt! Är det någon som känner till om det 
finns en kurs där man kan lära sig att se runt hörn?

Tur då att en är bunden...Tur då att en är bunden...

...och en har fastnat under altanen!...och en har fastnat under altanen!

Så här trött blir man av att ha semester!Så här trött blir man av att ha semester!

Nu är det slut på semestern för den här gången Nu är det slut på semestern för den här gången 
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Tjena!
i nya lokaler
Välkommen på invigning av 

fritidsgården Tjenas nya lokaler 
vid Krungårdsskolan. Träffa 

fritidsledarna och kolla runt i de nya 
lokalerna.

Onsdag 24 augusti, klockan 15.30, 
vid högstadiets och bibliotekets 
huvudingång

Vi bjuder på kaffe, te, saft och fika  
- så långt det räcker!

Bandklippning och tal av kultur- och 
fritidsnämndens ordförande, fritids-
chef och skolans rektor

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

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

Passa på! 25 % rabatt på utvalda Passa på! 25 % rabatt på utvalda 
utomhusprodukter 8/8 – 16/9utomhusprodukter 8/8 – 16/9
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

Exempel: terass- och fönstermarkiser, Zip-screen m.m.

Nominering av gruppledare till kommunala 
nämnder. Vi bjuder på grilltallrik. 

Anmäl deltagande till Robert Rapakko 
senast 20 aug. Tfn/sms till 072-248 70 45                                                 

eller mail: robert.rapakko@telia.com
VÄLKOMNA!

VÄLKOMNA TILL 
VALUPPTAKT

Alla medlemmar/sympatisörer 
hälsas välkomna till lokal valupptakt.

Onsdag 24 augusti kl 18.00  
Patron Gustavs trädgård, Fliseryd.

Gäst är 
riksdagsledamot  

Björn ”Böna” 
Petersson.

kommunkollen   
Troget tillbaka i din brevlåda 

varannan vecka

Man har möjlighet att välja mellan Man har möjlighet att välja mellan 
för- och eftermiddag, och vill man för- och eftermiddag, och vill man 

lägga hela dagen på trevliga lägga hela dagen på trevliga 
hundaktiviteter så hinner man med två!hundaktiviteter så hinner man med två!

Du kan välja mellan agility, nosework,Du kan välja mellan agility, nosework,  
rallylydnad och spår. Pris 200 kr/kurs.rallylydnad och spår. Pris 200 kr/kurs.

Mer info finns på vår fb-sida och Mer info finns på vår fb-sida och 
www.monsterasbk.sewww.monsterasbk.se

Anmälan via StudiefrämjandetAnmälan via Studiefrämjandet
VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!

Mönsterås  Mönsterås  
BrukshundklubbBrukshundklubb

Välkomna till Prova-på-dag den Välkomna till Prova-på-dag den 
18 september18 september
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Häradssalongen, Kvarng. 26 

 
 
 
 
 
 
 

Öppet: Alla dagar 1200 - 1700 

Tisdag 16/8 öppet till kl 2000 
   Stöd vår konstförening genom att bli medlem.                                                                                              

 

Åsa Halin, Vissefjärda 
Akvarell 
 
 

 

 

            

Kent Karlsson, M-ås 
Skrotkonst 
 

 

 

jens.robertsson@
monsteras.se

076-125 79 70

Kryssa Jens Robertsson
i valet till Region Kalmar län8

Nära vård för bästa Nära vård för bästa 
livskvalitet!livskvalitet!

Imorgon kan man provsmaka!!!!Imorgon kan man provsmaka!!!!

MIN PASSION – SALTGURKA
Idag känner jag mig generös: Jag tänker dela med 
mig av ett av mina favoritrecept. Jag är helt tokig i 
saltgurka, för att inte säga beroende. Men den salt-
gurka man köper i affären är alltför mesig. Och nu 
börjar äntligen färsk västeråsgurka dyka upp i han-

deln så det är dags för årets stora inläggningsdag. Jag 
brukar köpa 10 kg gurka med tillhörande dillkronor 

hos Bäckströms på Torget. Därefter väntar några tim-
mars avstressande jobb med att få allting gjort. Jag 
gör alltid någon burk med skivad gurka och den kan 

man njuta som färsksaltad redan nästa dag!

Ingredienser:
1 kg västeråsgurkor

10 dillkronor
10-20 blad av svarta vinbär

Ca 100 g pepparrot
Lag till gurkan:

1 liter vatten
2 dl ättikssprit (12 %)

1 dl salt (jodfritt)
2 tsk socker
Tillagning:

Skölj och borsta gurkorna
Skala, tärna pepparroten

Koka upp lagen, låt svalna
Varva gurkor, blad, dill och 
pepparrot i väl rengjorda 

glasburkar.
Täck med lag ända upp.

Sätt på lock och ställ svalt 
och mörkt. Helst i kylskåp 
så håller de ännu längre. 

Mina brukar vara slut i maj. 
Då är det sorg till augusti!
Tips: halvera gurkorna så 
får de lättare plats. Spetsa 
gärna smaken med en bit 
chili och några vitlöksklyf-
tor per burk, hälsar Red.



kommunkollen nr 14/2022; 11 – 24 aug www.komkollen.se

- 11 -

Vi finns på: facebook.com/strandakyrkan, Instagram: @strandakyrkan och www.strandakyrkan.se

Barnfestivalen 18/8   kl.16-18
Ni håller väl utkik efter Kapten Sabel? 

Hon har satt kurs på vår hamn. 
Alla barn är välkomna till en jublande festlig 

eftermiddag i hamnen i Mönsterås. 
För 3-12 år, men alla är välkomna!

Hämta din Aktivitetsbiljett vid entré-bordet (gratis) 
som ger dig tillgång till våra härliga aktiviteter:

hoppborg - grillad korv - ansiktsmålning - nattduell 
- prick-kastning - fiskedamm - såpbubblor 

- popcorn - skott på mål - klättring på stenen med 
vägledning - böneplank - knackbonk

                Vi ses väl?!

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

kommunkollen –   
den enda annonsplats du behöver för lokala budskap

Alla medborgare ska känna sig trygga! Tack vare en ny polisstation 
med fler poliser har hela kommunen blivit tryggare. 
Vi ska öka samarbetet med polisen samt förbättra vårt arbete med 
tidiga insatser för barn och unga som behöver lite extra hjälp
för att hitta rätt väg i livet.
Vi ska fortsätta sätta upp belysning längs mörka 
cykelvägar samt skapa trygga skolvägar.

Anders Johansson, 
Kommunalråd

Centerpartiet värnar trygghetenCenterpartiet värnar trygghetenAndersAnders
 har har

 ordet! ordet!

AndersAnders
 har har

 ordet! ordet!



 
    
    
    

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

14/8 – 9 sön. e. trefaldighet.  
21/8 – 10 sön. e. trefaldighet 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – tis, ons, fre 08.15 
  Morgonmässa – torsdagar 08.15 
To  11/8  19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!) 
Ti  16/8  13.30 Andakt, på Torshaga 
To  18/8  19.00 Sommarandakt, Korpemåla. Inställt! 
To  25/8 19.00 Musik i sommarkväll (Se annons!) 

Besöks- och telefontid (0499-799000): Mån., Ons. och Fre. 
www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 
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MY REASON FOR LIVING
Jan Ottoson kvartett 

Jan Ottoson barytonsaxofon, 
Per-Ola Svensson; piano, Ola Petersson; 
kontrabas, Douglas Sandor; trummor.

   Musik iMusik i

Torsdag den 25 augusti kl 19.00

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

Ett arrangemang av:

   SommarkvällSommarkväll
Ålems kyrkaÅlems kyrka

Påminnelse: Torsdag den 11 juni kl 19.00
”Orgel, cello och lite till””Orgel, cello och lite till” 

med Karin, Robert & Stina Öhman

        
        
       
 
        
       

Mat & prat – Bön, gemenskap och frukost
En trivsam start på dagen. Vi träffas varannan 

fredag, ojämna veckor. Vi börjar med morgonbön 
klockan 8.30 i Fliseryds kyrka. Alla är välkomna! 

Ingen anmälan.
dima.matr@svenskakyrkan.se  Tel. 0499-491 83

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

Välkommen på våra samlingar:

Söndag 14/8 16.00 Gudstjänst Hanna-Sara Leones.

Tisdag 16/8 10.00 Bön för Mönsterås
Torsdag 18/8 16.00 Barnfestival! Se särskild annons.

Söndag 21/8 10.00 Gudstjänst. Josué Leones.
Kyrkfika.

Tisdag 23/8 10.00 Bön för Mönsterås
Fredag 26/8 19.00 Comedå - ungdomssamling

Terminsstart!

        
        
       
 
        
       

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

Fr 12/8 15.00	 Andakt,	Prästkullen
Sö 14/8 Nionde söndagen efter trefaldighet 
	 10.00	 Högmässa,	kyrkan.	Kyrkkaffe	
Ti 16/8 Sommartisdag
 18.00	 Kvällsbibelskola,	församlingshemmet
 19.00	 Mässa	i	kyrkparken.	Vid	regn	i	kyrkan.	
	 	 Mingelmat	och	samvaro	efter	mässan.
To 18/8 09.30	 Kyrkskoj.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	kyrkparken	vid	kyrkan.
Fr 19/8 15.00	 Andakt,	Åshaga
Sö 21/8 Tionde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa,	kyrkan.	Kyrkkaffe	
 12.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
Ti 23/8 18.00	 Veckomässa,	kyrkan.	Kaffe
To 25/8 09.30	 Kyrkskoj.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	kyrkparken	vid	kyrkan.

Mönsterås församling

Sö 14/8 Nionde söndagen efter trefaldighet
 16.00	 Högmässa,	kyrkan.	Kyrkkaffe
Fr 19/8 08.30	 Mat	och	Prat,	kyrkan	(se	separat	annons)
Sö 21/8 Tionde söndagen efter trefaldighet
 16.00	 Högmässa,	kyrkan.	Kyrkkaffe
To 25/8 15.00	 Andakt,	Ekåsa
 18.30	 Musik	i	sommarkväll.	Musikandakt	med	 
	 	 Vox	Nova	och	Fliseryds	kyrkokör,	kyrkan.		
	 	 Fika.

Fliseryds församling


