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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

Senaste valet fick Centerpartiet förtroende från 
närmare 40 procent av väljarna i kommunvalet. 

Det gav oss styrka att leda kommunen 
även under svåra tider. 

Trots pandemin och Putins invasion av Ukraina 
har det gått bra för kommunen.

Vi är 50 personer på Centerpartiets valsedel för Mönsterås kommun. 
Många är helt nya medan andra har lång erfarenhet. Alla brinner vi 

för att fortsätta utveckla hela Mönsterås kommun och olika 
verksamhetsområden. Det gör vi gärna med hjälp av Ditt förtroende 

och i fortsatt dialog med dig. För oss står alltid invånarna 
i Mönsterås kommun i centrum.

Vi ber om Ditt Vi ber om Ditt 
förtroende i förtroende i 

kommunvaletkommunvalet

DET BEHÖVS ETT NYTT LEDARSKAP

Robert Rapakko  Robert Rapakko  
Socialdemokraternas Socialdemokraternas 

kommunalrådskandidatkommunalrådskandidat

VÅRT MÖNSTERÅS 
KAN BÄTTRE

DET BEHÖVS ETT NYTT LEDARSKAP

   Ett ledarskap som sätter det gemensamma före  

det egna intresset. Du kan åstadkomma den  

förändringen med din röst den 11 september.

  För mig är det en självklarhet att kommunens 

bästa i alla lägen åter måste hamna i fokus. Vi 

Socialdemokrater anser att vår gemensamma 

välfärd är nyckeln för att välja att bo och verka i 

vår fina kommun.

   Vi vet att Mönsterås kan bli ännu bättre och för 

fler. Men det krävs att man hittar gemensamma 

lösningar där fler får ta del av vinsten.

   Med tillgång till Kalmar läns största arbets-

marknad, bra bostadspriser och en miljö som 

inbjuder till rekreation har vi allt att vinna. 

Mönsterås kan bli så mycket bättre om vi jobbar 

tillsammans.

   Rösta därför den 11 september på oss Social-

demokrater – vår kommun skulle må bra av ett 

nytt ledarskap.
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Bästa läsare! Idag är det trångt om saligheten och inte 
många rader får plats från en stackars redaktör. Men 

det gör inte så mycket, huvudsaken är ju att andra kämpar 
om utrymmet, hälsar Red.

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, nyrensade lingon fr Dalarna 

Hösthallon – Finafina kantareller
Nyskördad Västeråsgurka – Krondill

Ljung – Bollkryss – Höstväxter – King Edw. 
Ölandspot;  vit ngt mjölig  &  vit, fast 5 kg 60 kr 
Sv tomater fr Hagalund – Sv gurka fr Långasjö 

Lokalt odl grönsaker & rotfrukter 
Kroppkakor, isterband, rökt lax, rundrökt  

ål m.m. från Evas Kroppkakor

Mönsterås kommun • Växel 0499-170 00 • monsteras.se

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Information om förtids-
röstning till valet 2022
Den 11 september är det val till riksdag, 
kommun och landsting. Förtidsröstningen 
äger rum fr.o.m. onsdag den 24 augusti 
t.o.m. valdagen den 11 september.

Kommunen har ansvar för förtidsröstningen. 
Det går att förtidsrösta i vilken förtids-
röstningslokal som helst i hela landet, oavsett 
var du är skriven. Du som röstar på valdagen 
ska gå till den vallokal som står på ditt 
röstkort. 

I Mönsterås kommun kan du förtidsrösta på 
biblioteken. 

När du förtidsröstar ska du ha med dig 
röstkort och godkänd legitimation. 

Om du av någon anledning behöver nytt 
röstkort kan du vända dig till biblioteken. 
Mönsterås bibliotek, tel. 0499-172 05.

Hjälp vid röstning
Om du inte kan ta dig till en röstningslokal 
på grund av långvarig sjukdom, hög ålder 
eller funktionsnedsättning kan du ta hjälp 
av vittne och bud för att rösta, eller rösta 
med hjälp av ambulerande röstmot- 
tagare.

Material för budröstning finns att hämta 
på biblioteken och i kommunhuset. 

Ring kommunens växel för att 
boka tid med ambulerande  
röstmottagare.

Öppettider 
Mönsterås bibliotek 
Måndag-torsdag 10-19 
Fredag 10-17
Lördag 10-13
Söndag 10-13 
Valdagen 8-20

Biblioteket i 
Blomstermåla 
Måndag 13-15, 16-19 
Tisdag 13-16
Torsdag 16-19

Biblioteket i Fliseryd 
Måndag 13-15, 16-19 
Onsdag 9-13, 15-19 

Biblioteket i 
Timmernabben 
Måndag 13-15, 16-19 
Tisdag 9-12 
Torsdag 16-19

Biblioteket i Ålem 
Måndag 13-15, 16-19 
Tisdag 9-12 
Torsdag 16-19

www.monsterasbio.se

Downton Abbey: En ny era
Lördag 10/9, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 2 tim 5 min
Romantik, drama

Stammisar
Söndag 18/9, kl 19:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 23 min
Drama, romantik

Mamma Mu hittar hem
Söndag 11/9, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 16 min
Familj, animerat

Beast
Söndag 11/9, kl 19:00
Fr 15 år, 100 kr, 1 tim 33 min
Äventyr, drama, skräck, thriller

Top Gun: Maverick
Lördag 10/9, kl 19:00
Fr 11 år, 100 kr, 2 tim 10 min
Action, drama. Med Tom Cruise.

Lille Allan – 
Den mänsklige antennen
Söndag 18/9, kl 15:00
Barntillåten, 100 kr, 1 tim 16 min
Familj, animerat

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

Konsert: Heat & VA Rocks 16/9
STSTÄÄLLS IN OCH SKJUTS LLS IN OCH SKJUTS 

PPÅÅ FRAMTIDEN! FRAMTIDEN!
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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

Nabbens Cyklar

070-414 19 21

Bästa hälsningar
från Pär

Spara annonsen!

Reparation

Service   Försäljning

Jag ska flytta! 
Fr.o.m. 1/10 är adressen 

Nabbevägen 2, T-nabben.

 föreningsnytt
VÄGSAMFÄLLIGHET
 18841 KRÅKERUM-

HERRHOLMEN,  
HAGEN-TORP

håller årsmöte den 26/9 
kl 18.00 på Enebacken i 
Hammarglo. Sedvanligt 
kaffe. 
Välkomna, Styrelsen 

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

www.komkollen/föreningsnytt

Vi skall ha en 

AUKTIONAUKTION
lörd 17 sept kl. 10.00
Örnebäcksvägen 43, 

Fliseryd
Visning kl. 9 – 10

Möbler-Trädgårdsmöbler
Cyklar-Lampor-Mattor 
Gräsklippare-Kuriosa 

Husgeråd m.m.

Kom och fynda och trivs 
i vår trädgård.

Försäljning av kaffe  
och varmkorv.

Kontant eller Swish
VÄLKOMNA!

Tillsammans arbetar vi för en 
bättre framtid  för alla i Mönsterås 

Lejla Radovic, 
kandidat S plats 2 till regionvalet 

• Slopa patientavgifter för personer över 65 år.
• Stärka arbetet med Nära vård.                                                                  
• Ge alla länsbor namngiven fast läkare med direktnummer.
• Öka tillgängligheten för en köfri vård.
• Minska risken för att barn och unga hamnar i ohälsa.
• Bygga en ny hälsocentral i Mönsterås.                                                                   
• Satsa 100 miljoner på medarbetarna inom 
   sjukvårdens löner, arbetsmiljö och villkor.
• Erbjuda alla som arbetar inom 
   sjukvården arbetsskor.

RÖSTA PÅ MIG I 

REGIONVALET FÖR ATT:

Du avgör valet till regionfullmäktigeDu avgör valet till regionfullmäktige 

Gör din plikt – utnyttja din rätt – 
gå och rösta!
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Veckans lösenord: 
__  __  __  __  __  __  __

Ledtråd: ÄGNAS KANSKE EN TANKE NU?

Dags för ännu ett kollenkryss, nr 16

Komplett lösning av kollenkrysset i nr 15, v. 34

Lösenord: BOSTONVALS

Vinnare i nr 15:
Lise-Lotte Gustavsson, Blomstermåla

Heléne Tynnhammar, Mönsterås
Kerstin Blomdahl, Påskallavik
Grattis! Vinnarna har tre Trisslotter 

att vänta med posten.

Lösenordet i nr 15 var: BOSTONVALS

ÄGNAS KANSKE EN TANKE NU?
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  Bästa krysslösare. Väl-
kommen till ännu en stunds 
tidsfördriv i skönaste få-
töljen tillsammans med 
ett nytt klurigt kryss. För-
ra korsordets lösenord var 
BOSTONVALS, en form 
av långsam vals från tidigt 
1900-tal. Populariteten höll 
tydligen inte i sig så länge, 
erfar 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 11 septem-
ber). Tre vinnare får var-
sitt presentkort på höstlö-
kar (för plantering) från 
Berith på Elgerums trgd.  
  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 22 september.  
Manusstopp är onsdag 14 september.

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

Låt oss fortsätta utveckla länets bästa företagsklimat 
genom fortsatt dialog och god service till både företag 
och medborgare. Fler och växande företag ger jobb, 
inkomster till den enskilde och skatteinkomster för
 välfärden. Skatteinkomsterna ska i första hand gå till  

kommunens kärnuppgifter.
Fortsätta att utveckla länets bästa skolkommun

 (Lärarförbundet 2021). Engagerade och duktiga lärare  
ger goda elevresultat. Personalen ska ha bra villkor. 
Vi fortsätter att rusta upp skollokaler samt bygga nytt 

när så krävs. Centerpartiet står fast vid att ha  
förskola och skola på alla orter. 

Vid åldrande och sjukdom ska alla människor 
garanteras hälso- och sjukvård och trygg omsorg.  
Därför vill vi prioritera goda arbetsvillkor och god 
arbetsmiljö för vår duktiga personal som har haft  

det tufft under pandemin. Just nu stärker vi 
grundbemanningen inom äldreomsorgen. 

Ett gott liv består också av gemenskap och livskvalitet. 
Därför vill vi fortsätta stödja pensionärsorganisationernas 

aktiviteter och behålla men bredda träffpunkts-
verksamheten så att den även blir en del av det dagliga 
livet på våra äldreboenden.  Vi ska också bygga fler 

”trygghetsboenden” i kommunen. 

i Mönsterås kommun

Bästa kommuninvånare!Bästa kommuninvånare!

Håller Du med? Håller Du med? 
Ge oss Din röst i valet!Ge oss Din röst i valet!

Genom miljövänlig fjärrvärme, energieffektiviseringar 
och miljövänlig energiproduktion har Mönsterås minskat 

klimatutsläppen mest av Sveriges 290 kommuner 
(Världsnaturfonden). Låt oss fortsätta utveckla klimat- 
vänlig och närproducerad energi med bl a solceller.  

Det ger oss trygg och billigare energi.
Friskt vatten i kranen, i vattendragen och utmed Öster-
sjökusten. Nu gör kommunen de största investeringarna 
någonsin i VA-systemen. Vi ska också i samarbete med 
närboende och föreningslivet utveckla kustmiljöarbetet. 

Tillsammans kan vi göra underverk.
Vi ska fortsätta jobba för fina vandringsleder, cykelvägar, 
uppmarkerade ridleder, attraktiva grönområden samt 
utveckla friluftsområdet Långehäll.  Föreningslivet och 
deras fantastiska ledare ska ha fortsatt stöd för att  
skapa aktivitet och gemenskap – inte minst för våra  

barn och ungdomar. 
Med fler närvarande poliser har kommunen blivit 

tryggare. Vi ska öka samarbetet ytterligare med polisen 
samt öka de förebyggande insatserna med bl a trygg-

hetsvandringar samt stöd till de barn och ungdomar som 
behöver extra hjälp att hitta rätt väg i livet.

För kommun-För kommun-
invånarnas bästa!invånarnas bästa!
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Välkommen på hållbarhetsveckans 
näringslivsfrukost med föreläsning om
cirkulär ekonomi
Måndag den 19 september kl. 8-9:30 på Munken Hotell

Under detta frukostmöte får du en introduktion i vad cirkulär ekonomi innebär  
och en del konkreta tips på hur du och ditt företag kan ta steg framåt mot en  
mer cirkulär verksamhet. Vi bjuder på kaffe och fralla!

Efter frukostmötet hoppas vi att du får inspiration till att sätta igång eller 
fortsätta det hållbarhetsarbete du redan håller på med, på ditt företag. 

Program Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson hälsar välkomna 
  och öppnar hållbarhetsveckan

  Anna-Karin Swärd, CirEko AB, föreläser: Cirkulär ekonomi, vad är  
  det och tips på hur du kan bli mer cirkulär och hållbar

  Summering och avslutning

Anmälan Senast torsdag den 15 september till kommunens växel, tel. 0499-170 00.

Har du frågor är du välkommen att 
kontakta näringslivschef Cecilia Drehmer, 
cecilia.drehmer@monsteras.se, tel. 0499-171 32.

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Öppet för alla företagare i kommunen!

Välkommen på 
strandstädardag

Vi bjuder på korv, kaffe och saft och 
informerar om båtbottenfärger och om 
kommunens naturguide.

monsteras.se/hallbarhetsvecka

Plast och skräp i havet är ett växande problem 
och ett av de största hoten mot havets ekosystem. 
Som del av hållbarhetsveckan vill göra rent hus 
med strandskräpet. Var med oss och hämta ditt 
strandstädarkit vid badplatsen Danska varvet.

Lördag den 24 september kl. 11-13  
vid Danska varvet i Timmernabben

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN
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HÅLLBARHETS-
VECKAN

19-25  
SEPTEMBER 2022

monsteras.se/hallbarhetsvecka
#hallbarimonsteras

• Näringslivsfrukost med föreläsning: 
Cirkulär ekonomi, Mönsterås kommun, 

Ålems sparbank och Häradssparbanken
• Barnkonventionen: Vad? Varför? Hur? 

med underhållning av Kulturskolan, 
Mönsterås kommun

 • Paddling vid Ramsö med fritidsgården 
Play, Mönsterås kommun

Tider, platser 

och mer info 

hittar du på 

kommunens 

webbplats!

Årets tema 
är vatten!

EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Måndag 19 september

• Digital föreläsning: Att leva med elbil i 
vardagen, Mönsterås kommun

• Digital föreläsning: Hållbar industri, 
Teknikcollege Östra Småland

 • Hur kan vi förbättra för djur- och växt-
liv i Alsterån?, Alsteråns vattenråd och 

Länsstyrelsen
• Paddling vid Ramsö med fritidsgården 

Play, Mönsterås kommun

Tisdag 20 september

 • Föreläsning: Första hjälpen vid psykisk 
ohälsa, Mönsterås kommun

• Paddling vid Ramsö med fritidsgården 
Play, Mönsterås kommun

Onsdag 21 september

 • Karlshammars kraftverk, Emåns 
betydelse och hur Södra hushåller med 

vatten, Södra Cell AB
• Rörelseglädje tillsammans med  

förskolan Solhem, Mönsterås  kommun
• Yin/Hathaflow-yoga, YogaLiv

• Yinyoga: ”Flöda som vatten”, Holistic 
hälsocoachning

Torsdag 22 september

• Rörelseglädje tillsammans med  
förskolan Solhem, Mönsterås  kommun

 • Återbruk och öppet hus på Hjulet,  
Mönsterås kommun

• Öppen trädgård och information om 
brunnsvatten, Koloniföreningen Täppan

Fredag 23 september

• Besök Kuggåsdammen, centralt vatten, 
visning av sopbil, Mönsterås kommun

 • Kurs i fönsterrenovering, Kvillens  
fönsterhantverk AB

• Strandstädardag i Timmernabben, 
Mönsterås kommun

Lördag 24 september

 • Föreläsning och bildvisning om uttern, 
Stranda naturskyddsförening

Söndag 25 september

• Fototävling, Mönsterås kommun
• Utställning av media på bibblan med 

tema vatten, Mönsterås kommun
 • Utställning om vattnets hållbarhet och 

kvalitet - allas ansvar, Familjecentralen
• Öppet hus på Oknö naturförskola,  

Mönsterås kommun

Hela veckan
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Hennes reportage blev mycket populära och hon umgicks med 
dåtidens kulturelit. Ida var en mycket komplex kvinna. Helt okänslig 
i vissa situationer - stridslysten, egoistisk, svartsjuk, snål och sägs ha 

stalkat Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Samtidigt var hon  
påläst, humoristisk, modig, driftig och generös.

Ida Bäckmann skapade kaos var hon än drog fram.  
Här kommer hon tillbaka och berättar SIN sanning!

Onsdag 5 oktober kl 19.00
Mönsterås bio, Mönsterås

Pris: 200 kr (medlemmar150* kr), ungdomar 75 kr

Syns jag? 

Att synas eller inte synas? 
Det är frågan.

Hur känns det att inte bli sedd?
Ibland vill man bara gömma sig.
Men andra dagar kan det kännas 

bra när alla ser en.
En påhittig föreställning med 
få ord och mycket rörelse till 

nykomponerad musik.
OBS: biljetter end på COOP och 

innan föreställningen.

Lördag 17 september kl 14.00
Mönsterås bibliotek. Pris: 20 kr

Landsbygdsupproret

Landsbygdsupproret är en föreställning om drömmar och utopier. Om 
byråkrati och rationalitet. Om hopp och att våga tro på något. Och om 

att vi, som befolkar Sveriges landsbygder, har en avgörande roll att 
spela i en rörelse framåt. Det blir upphottad lokalpolitik paketerad 

som folkmusikshow. Det blir folkbildning och folkrörelse. Tillsammans 
med sin tremannaorkester vill musikern Samantha Ohlanders påbörja 

ett samtal om hur vi skapar det samhälle vi vill ha.

Söndag 13 november kl 19.00
Folkets Hus, Blomstermåla

Pris: 200 kr (medlemmar150* kr), ungdomar 75 kr

Biljetter: COOP Mönsterås, 
via Tickster och vid 

entrén innan föreställningen.

Ölands dramatiska teater

Välkomna till en ny säsong 
fylld av härliga föreställningar.

För barn 2-6 år
För barn 2-6 år

Företag
snytt!

Företag
snytt!Mönsterås har 

fått en ny begravningsbyrå

Helena Bolling, Hanna Messner ochHelena Bolling, Hanna Messner och
Mikaela Brandt utanför de nya lokalerna.Mikaela Brandt utanför de nya lokalerna.

Saknas på bild gör Pia Landström.Saknas på bild gör Pia Landström.

   Begravningsentreprenör Hanna Messner vilar sannerligen 
inte på lagrarna. Efter att ha jobbat som anställd begravnings-
entreprenör i 10 år öppnade hon förra året sin egen byrå i Os-
karshamn. Hon valde då firmanamnet Familjebyrån eftersom 
yrket handlar så mycket mer om än bara begravningar. Här 
erbjuds hjälp med juridik, bouppteckningar, planering av ce-
remoni, gravstenar, digital minnessida och allt annat som hör 
ihop med dödsfall. ”Vi gör det här med hjärta för familjen och 
en tanke för miljön” säger Hanna när jag träffar henne och 
hennes medarbetare en solig eftermiddag på det nya kontoret 
i Mönsterås. För efter ett år i Oskarshamn har verksamheten 

utökats till att omfatta såväl Högsby (Stormhattens begrav-
ningsbyrå) och nu allra senast Mönsterås.
  I Mönsterås har Hanna köpt en gammal men välrenoverad 
villa som ligger mitt emot kyrkogården på Storgatan 85. Här 
huserar man i trivsamma och lugna lokaler som lämpar sig väl 
för de ibland tunga och sorgsna möten som måste till i det här 
speciella yrket.
  Till sin hjälp har Hanna begravningsentreprenören Mikaela 
Brandt som varit med sen starten. Vidare har vi Helene Bol-
ling som är sk borgerlig officiant under det egna firmanamnet 
”Fint avsked”. Hon gör även enklare bouppteckningar. På bild-
en ovan saknas Pia Landström som hjälper till på kontoret, 
svarar i telefon och även deltar vid ceremonier. Hanna har 
även samarbete med ett bärarlag som hjälper till vid jordbe-
gravningar.
   Hanna vill gärna poängtera att Familjebyrån är en auktori-
serad begravningsbyrå vilket bl a innebär högt ställda krav på 
utbildning, material, lokaler, ansvarsförsäkring m.m. Minst 
vart femte år genomförs en grundlig kontroll av SBF (Sveriges 
Auktoriserade Begravningsbyråer) för att man ska få behålla 
sin auktorisation. Därmed tackar jag så mycket för en trevlig 
företagsvisit och önskar dem alla lycka till med sitt värv. Red!
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Klipp ut och spara!Klipp ut och spara!Vi köper Vi köper 
ditt gamla ditt gamla 
guld!guld!

Storgatan 21Storgatan 21
383 30 Mönsterås383 30 Mönsterås  

0499-100 770499-100 77

– men även silver och tandguld
Extra hög kurs pga världsläget!!!

UTHYRES i Blomstermåla
2 rum & kök (1 trp) |  stort förråd   

ring Christer 070-593 32 78

Uthyrning av kontor,verkstad Uthyrning av kontor,verkstad 
och kallageroch kallager  (Teknikv. 1, Kronobäcks företagspark)(Teknikv. 1, Kronobäcks företagspark)

Kontor och verkstad 85 mKontor och verkstad 85 m22 var,  var, 
kallager 400 mkallager 400 m22  

För info, ring: 070 648 04 79För info, ring: 070 648 04 79

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

monsteras.se

Det firar vi med öppet hus
torsdag 22/9 kl. 9:30-11:00

Varmt välkomna!

Förskolan Lammet hittar du på 
Tunnlandsvägen 2 i Mönsterås.

Har du frågor är du välkommen att  
kontakta rektor Carina Jacobsson,  
tel. 0499-178 66

Förskolan Lammet fyller 40 år

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!  

kommunkollen   
den enda annonsplats du 

behöver för lokala budskap

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

Ring Pär: 070 600 77 05

Trädgårdsarbete
Snickerijobb m.m.

Rot & Rut

Mönsterås börjar med M

MÖNSTERÅS

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

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

Att stoppa nya bostadsnära vindkraftsindustrier och ta 
fram en ny vindbruksplan anpassad till dagens 
förutsättningar.
Att bygga ett nytt exklusivt äldreboende i Blomstermåla.
Att ha en öppen polisstation och fler synliga poliser.
Att arbetsmiljön är trygg för alla i skolan, max  20 elever 
i klassrummet och god tillgång till kurator vid behov.
Att få ner sjukskrivningstalen och den psykiska  
ohälsan i all kommunal verksamhet.
Att höja kvaliten på Sfi så att fler lär 
sig svenska språket.

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

VÅR LISTA INFÖR KOMMUNALVALET

Om vi får ditt förtroende så kommer vi att jobba för:
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  Det här är en liten, snabbläst och under-
hållande bok om Carl Larssons liv innan han 
träffade Karin Bergöö. 
  Att konstnären haft en sambo med vilken 
han fick två barn hade jag aldrig hört talas 
om, trots att jag läst konsthistoria på univer-
sitet och som så många andra besökt Sund-
born för en guidad tur. 
  Det är en sorglig historia som Ami Bergöö 
låter oss ta del av. Boken som är full av fina 
bilder, passar för alla som är intresserade 
av konsthistoria men även av kvinnohisto-
ria och av 1800-talet. Jag läste boken på en 
eftermiddag och tyckte den var väldigt fin i 
språk och utformning.

Caroline Danielsson, 
Bibliotekarie på Mönsterås bibliotek

Carl Larsson, Wilhelmina och 
barnen  av Ami BergööBOKTIPSET!BOKTIPSET!

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.

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
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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. 

TILL SALU
Kolonistuga på 
paradiset Nynäs

Tel 070-541 08 37

radannonser

 föreningsnytt
REUMATIKERFÖR. I 

MÖNSTERÅS
Inbjudan till förenings-
träff den 17 och 18 sept.
på Munken. Anmälan till 
Mia 073 324 49 77

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

www.komkollen/föreningsnytt

DDIINN  RRÖÖSSTT  PPÅÅ  
VVÄÄNNSSTTEERRPPAARRTTIIEETT  
GGÖÖRR  SSKKIILLLLNNAADD!!  

Klimatet och miljön 

√√  Vidta åtgärder mot  
stigande havsnivån 

√√  Bygga en kommunal  
solenergipark 

√√  Inga kalhyggen på  
kommunens mark 

√√  Fortsatt restaurering av  
vattendragen 

VVäännsstteerrppaarrttiieett    
ii  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::  Lennart Alice Stellan 

Rösta på Vänsterpartiet! 

kommunkollen   
Troget tillbaka i din 
brevlåda varannan 

vecka

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!
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Så jobbar nämligen  Argus!

   Jag har kommit bort lite. Eller jag visste förstås hela 
tiden var jag var, men Matte, och framförallt Husse, 
hade sämre koll. De vill till och med hävda att jag var 
på rymmen. Det har jag minsann aldrig varit i hela 
mitt liv, inte ens när det har löpts i mitt närområde. 
Nämligen så är jag väldigt rädd om mina förmåner 
såsom varande den pålitlige, ansvarsfyllde hunden i 
familjen! Dessutom vill jag inte gärna missa måltider, 
snacks och annat viktigt. Här kanske en och annan er-
inrar sig en lite pinsam händelse som inträffade när 
jag var ung och dum och hoppade över ett antal staket 
i högsta fart för att sno och slakta ett antal fotbollar 
som inte var mina? Men det är så länge sedan att det 
är preskriberat.
   Den här gången var vi i lilla stugan, och skulle gå 
vår sedvanliga morgonpromenad. Då och då får jag lov 
att ta med mig Husse på våra rundor, medan Matte 
och Bonus går själva. Fort och långt, har jag förstått. 
Det gör INTE Husse. Han strosar på i sina egna tankar 
och låter mig nosa var och hur länge jag vill. Trevligt 
i och för sig, men ibland kan en gammal hund önska 
sig mer. Och just den här morgonen kände jag för lite 
äventyr. Framförallt ville jag kolla vart Matte egentli-
gen tog vägen och hur mycket godis hon har med sig på 
sina promenader. Husse plockar på sig lite karameller 
som jag får så fort jag tittar bedjande på honom, men 
det föresvävade mig att Matte nog har ännu mer att 
erbjuda. Framförallt har hon större fickor! 
   Sagt och gjort, jag drog mig listigt lite längre ifrån 
Husse och när han inte såg, satte jag ner min magiska 
nos i marken och spårade efter min Matte. Hur lätt 
som helt, faktiskt. När Husse väl insett att jag var bor-
ta hade jag redan spårat mig en bra bit bort från den 
vanliga promenadvägen. Men hur jag än försökte så 
hann jag inte ifatt Matte, fast jag var på rätt väg hela 
tiden. Man förstår inte att den där gamla människan 
måste hålla på och halvspringa på det sättet. 
   Alltnog, till slut ledde mig spåret tillbaka till min 
lilla stuga, där jag genast blev varse att både Husse och 
Matte var ute och letade efter mig. Matte sprang runt i 
skogen och ropade men Husse kom precis tillbaka med 
bilen. Vid det laget var jag både trött och hungrig, så 
jag blev ganska glad att se honom. Efter en stund kom 
Matte springande, andfådd och svettig. Det var då det 
slog mig att hon nog kunde vara en aning irriterad 
på mig. Så jag tog på mig min allra gulligaste min och 
hoppade upp och ner av glädje. Och då fick jag både 
kramar och frukost! ...men jag var ganska trött och hade inga ...men jag var ganska trött och hade inga 

planer på nya äventyr.planer på nya äventyr.

Av någon anledning kom det upp ett Av någon anledning kom det upp ett 
kompostgaller framför mig...kompostgaller framför mig...

Jag har en pytteliten bekännelse att göra!Jag har en pytteliten bekännelse att göra!
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Företagarskolan är en utbildning där du kan testa din 
affärsidé, arbeta fram din affärsplan och utvecklas som 
företagare. Genom företagarskolan får du en bra översikt 
om hur du startar eget och driver ett företag. Utbildningen 
innehåller tre träffar:
 

4, 11 och 18 oktober klockan 17:30-20:30 i kommunhuset 
i Mönsterås

Anmäl dig till företagarskolan till kommunens växel, tel. 0499-170 00, 
senast den 27 september. Kostnad 625 kronor inklusive moms.

monsteras.se

Mer information hittar du på www.atrinova.se
Anmälan till företagarskolan skickas till 

martin.carling@atrinova.se

 

     

Anmäl dig till
Företagarskolan!

 Start den 15 september
Sista anmälningsdag är den 12 september

Företagarskolan är en utbildning där du kan 
testa din affärsidé, arbeta fram din affärsplan 
och utvecklas som företagare. Genom Företagar-
skolan får du en bra översikt om hur du startar 
eget och drivet ett företag.

INFORMATION MÖNSTERÅS KOMMUN

Starta eget? Anmäl dig till 
företagarskolan i höst

Nästa nummer av kommunkollen kommer tors 22 sept. Manus ons 14 sept 



Radannonser är till för privatpersoner, 
ej företag. Fyll i formuläret på   

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

FLATBOTTNAD EKA 
SKÄNKES

Hyfsat skick, glasfiber, 
inkl åror. Gratis mot 
hämtning. Ligger vid 
sjön Stora Sinnern.  
Perfekt vid fiske på 

grunt vatten.
Tel 070-259 84 34

radannonser
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EVENEMANG MÖNSTERÅS KOMMUN

Ljusmanifestation i kyrkparken
SUICIDPREVENTIVA DAGEN, LÖRDAG DEN 10 SEPTEMBER KL. 18-21

Klockan 18 håller Mönsterås församling en samling i kyrkan. Därefter 
tänder vi ljus i kyrkparken. I år uppmärksammar ljusmanifestationen de 
1 505 människor som tog sitt liv under 2021. 

Livemusik i kyrkparken med Kim Stranne och Bluesettes.

Arrangemanget är gratis och det finns möjlighet att ta del av kunskap om hur du 
som medmänniska kan förebygga självmord och psykisk ohälsa. 

Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september varje år och är instiftad av WHO.

Mönsterås kommun i samarbete med Suicide Zero och Svenska kyrkan.

KIM STRANNE

Bygg ditt eget insektshotell. 
Gör din egen höstkrans. 
Ta med en äpplekaka – 
godaste vinner! Lämnas senast 11:30
Tipspromenad. Vi bjuder på kaffe!

PYSSELDAGPYSSELDAG
Lördag 24/9 kl 11-15, Multihallen i hamnen

I samarbete med
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I en orolig omvärld är det viktigt med en jordnära, enkel och handfast 
politik som sätter sunt förnuft och samarbete före käbbel och 
politiska stridigheter.
Vi måste tänka på vilka av kommunens uppgifter som är viktigast.  
För Centerpartiet är det: vården, skolan och omsorgen samt att vi 
kan känna oss trygga med alla viktiga samhällsfunktioner. 
Nu ber vi om ditt förtroende att fortsätta utveckla 
Mönsterås kommun. 
-För hela kommunens bästa!
 Anders Johansson, 
Kommunalråd

För hela kommunens bästa!För hela kommunens bästa!

AndersAnders
 har har

 ordet! ordet!

AndersAnders
 har har

 ordet! ordet!

NYTT FÖR I ÅR: FamiljescaoutingFamiljescaouting för barn 
(fskkl - åk1) med föräldrar. Vissa söndagar 
kl 10-12, start 11/9 
SpårareSpårare  (åk 2-3) torsdagar kl 18-19.30, start 8/9
UpptäckareUpptäckare (åk 4-5) vissa söndagar kl 12-15, start 18/9
ÄventyrareÄventyrare (åk 6-8) vissa söndagar kl 12-15, start 18/9 

Terminsstart Terminsstart ÅÅlems Scoutkårlems Scoutkår

Alla träffar vid Ålems scoutstuga vid CC-camping 
i Timmernabben. Mer information på vår 

hemsida www.alem.scout.sewww.alem.scout.se

Tisdag 20/9 kl 18.30 
Anmälan senast dagen före

Snart kommer frosten. Snart kommer frosten. 
Dags att byta ut Dags att byta ut 

sommarblommorna sommarblommorna 
mot nya växter mot nya växter 

som tål kylan!som tål kylan!  

Temakväll:Temakväll: HöstplanteringHöstplantering

ÖPPET
må-fre 9-18, lö 9-13, sö 10-13
Koverhultsvägen 6, MönsteråsKoverhultsvägen 6, Mönsterås
www.elgerum.se  0499-10504www.elgerum.se  0499-10504

OBS: för att hitta till mig; 
följ skyltningen mot 

Mönsterås Metall

Michael tel: 070-7887 518,  mail: mabyggservice@outlook.com

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

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

och privatpersoner.
Innehar F-skatt.

        
        
       
 
        
       

Nu är våra körer igång!
Måndagar Vox Nova, kl. 18.30.20.30, 
  Mönsterås församlingshem
Tisdagar Sånggruppen VIPS, från åk. 3, 
  kl. 15.30-16.30, Mönsterås förs.hem
  Go Gospel, kl. 18.45-20.15, 
  jämna veckor, Mönsterås förs.hem
  Fliseryds kyrkokör, kl. 19.00-20.30,
   ojämna veckor, Fliseryds förs.hem
Onsdagar Vocalis, kl. 18.00-19.30,  
  Mönsterås församlingshem
Torsdag  Sång å dé, kl. 18.00-19.30,  
  Mönsterås kyrka

Se vår hemsida för mer info om  
körverksamheten och kontaktperson!

        
        
       
 
        
       

ValserviceValservice

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

i Mönsterås 
kommun

Har du frågor om valet? Behöver du valsedlar, Har du frågor om valet? Behöver du valsedlar, 
kuvert för ombudsröstning eller mer information?kuvert för ombudsröstning eller mer information?
Kontakta oss gärna eller någon annan  
av våra förtroendevalda.
Anders Johansson, 070 8286120
Carina Holmberg Olofsson, 070 7855031
Agnetha Landberg, 070 2598615
Roland Åkesson, 0706006750

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



    

HÖGMÄSSA varje söndag 10.00 i 
Ålems kyrka med kyrkfika efteråt! 
 

11/9 – 13 sön. e. trefaldighet.  
18/9 – 14 sön. e. trefaldighet. Konfirmandinskrivning 
I kyrkan på vardagar: Morgonbön – Tis, Ons, Fre 08.15 
   Lovångsmässa – Tis 18.00 
  Morgonmässa – torsdagar 08.15 
To  8/9  18.00 Grillkväll. Baksidan av förs.hem. 
    Musik, andakt och gemenskap. 
Ti  13/9     10.00 Tisdagspromenad. Start vid förs.hem 
   13.30 Andakt, på Torshaga 
   14.00 Höstcafé. Förs.hem. Sång och musik med 
     Marianne Hedin och Liselotte Dungert 
     Kjellson. Servering 
On 14/9  19.00 Gospelfeeling. Projektkör. Förs.hem 
To  15/9    11.00 Pilgrimsvandring för alla. (se annons!) 

Välkommen! 
Besöks- och telefontid (0499-799000): Mån., Ons. och Fre. 09.00-12.00 

www.svenskakyrkan.se/alem  •   www.facebook.com/alemsforsamling 
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Du hittar oss på Kuggåsvägen 1, Facebook, Instagram och 
www.strandakyrkan.se

Välkommen på våra samlingar:

Tisdagar 10.00 Bön för Mönsterås
Onsdagar jämna veckor 17.00 Tweenies, åk 4-6
Torsdagar jämna veckor 18.30 Bibelsamtal
Fredagar 19.00 Comedå 2.0
Söndagar 10.00 Gudstjänst

Söndagsskola ojämna veckor

Onsdag 21/9 17.00 Tweenies - Terminsstart!
Aktivitet för åk 4-6. Våffelfest!

Välkommen!

        
        
       
 
        
       

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 8/9 09.30-11	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
Lö 10/9 11.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
 14.00	 Vigselgudstjänst,	kyrkan
 18.00	 Suicide	Zero.	Inledande	andakt.	 
	 	 Sång	Eva	Pålsson	och	Ida	Ljunggren.	 
	 	 Hugo	Lundström	gitarr,	kyrkan
Sö 11/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa,	kyrkan.	Kyrkkaffe	
Må 12/9 16-17.30	Uppstart	för	Familj	å	dé,	församlingshemmet
         18.30-20.30	 Kören	Vox	Nova,	församlingshemmet
Ti 13/9 
      15.30-16.30	 Sånggruppen	VIPS	från	åk.	3,	kyrkan
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.00	 Ungdomsgrupp,	församlingshemmet
On 14/9 18-19.30	 Kören	Vocalis,	församlingshemmet
To 15/9 09.30-11	 Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet
 18-19.30	Kören	Sång	å	dé,	kyrkan
Fr 16/9 15.00	 Andakt,	Åshaga
Sö 18/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet 
 10.00	 Högmässa.	Lovsång	med	Josefina	Gniste	och		
	 	 musiker.	Söndagsskola,	kyrkan.	Kyrkkaffe.		
	 	 Efter	mässan	Lovsångsworkshop	i	försam	
	 	 lingshemmet.	Anmälan	till
  katarina.a.ekwall@svenskakyrkan.se
 12.00	 Dopgudstjänst,	kyrkan
Må 19/9 
      18.30-20.30	 Kören	Vox	Nova,	församlingshemmet
Ti 20/9 
     15.30-16.30 Sånggruppen VIPS från åk. 3, förs.hemmet
 18.00	 Veckomässa,	församlingshemmet.	Kaffe
 18.00	 Ungdomsgrupp,	församlingshemmet
     18.45-20.15	 Kören	Go	Gospel,	kyrkan
On 21/9 12.00	 Musikandakt	med	bön.	Soppa	serveras	
	 	 efteråt,	kyrkan
 13.00	 Mönsterås	syförening,	församlingshemmet
     18.00-19.30	 Kören	Vocalis,	församlingshemmet
To 22/9 09.30-11	Kyrkis.	Öppen	verksamhet	för	dig	som	är		
	 	 hemma	med	barn,	församlingshemmet	
 18-19.30	 Kören	Sång	å	dé,	kyrkan	

Mönsterås församling

        
        
       
 
        
       

Sö 11/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet
 16.00 Högmässa, kyrkan. Kyrkkaffe
Ti 13/9 19-20.30 Fliseryds kyrkokör, församlingshemmet 
Fr 16/9 08.30-10 Mat och Prat. Bön gemenskap och frukost,  
  kyrkan
Sö 18/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
 15-17 Kyrkstökssöndag, kyrkan
 15.00 Aktiviteter för alla åldrar
 16.00 Minimässa. Mingelmat
To 22/9 15.00 Andakt, Ekåsa

Fliseryds församling

Pilgrimsvandring för allaPilgrimsvandring för alla
Samling vid kyrkans parkering. Vi går via Hedersrum förbi 
Skuteholm, till Birgittakorset, Timmernabben (ca 8 km).

Medtag egen dryck. Vi bjuder på korv och bröd.
Anmäl till Peter (0499-799014) senast tis 13 sep.

Tors 15 sept kl. 11.00

kommunkollen nr 16;  8 - 21 sept


