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Kommunens satsning ska ge bättre datorkommunikation
M NSTERS

Genom en ny satsning
ska även de som bor på
landsbygden få möjlighet
till snabbare och bättre
internet, tv och telefoni.

– Det här är en av de viktigaste åtgärderna vi som
kommun kan vidta för att
modernisera
landsbyg-

den, säger kommunalrådet Roland Åkesson (C),
som får en hel del samtal
från landsbygdsbor som är
missnöjda med sin datorkommunikation.
Sedan 2002 har kommunen arbetat med utbyggnaden av det optiska fibernätet.
I bland annat Möns-

terås, Blomstermåla och
Tålebo har detta skett
i samband med att man
har grävt för fjärrvärme,
vatten- och avlopp eller
gång- och cykelvägar.
Enkel anslutning
Till exempel kan nästan
alla fastigheter i Mönsterås tätort redan i dag på ett
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Den första yrkeshögskoleutbildningen i kommunen har rullat på
några veckor. Redan nu
är eleverna så gott som
säkra på att få jobb efter
examen.

Deltar via datorer
Utbildningen
anordnas av Högskolecentrum
i Västervik, men de tre
eleverna tillbringar mesta
tiden i Mönsteråsgymnasiets lokaler där man
deltar via datorer. En
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Vägsträckan har en has-

I år bjuder konst- och
hantverksrundan i Mönsterås kommun på flera
nyheter.

Vartannat år anordnas
rundan av Mönsterås
konstförening. På lördag
och söndag är det dags
igen.
Ett stort antal konstnärer, hantverkare och
konsthantverkare, både
professionella och ama-

tighetsbegränsning på 80
kilometer i timmen men
man är bekymrade över
säkerheten ändå, främst
för barnens skull. De måste
korsa vägen för att komma
till skolan, och enligt brevet kör trafikanterna

tredjedel av utbildningen
kommer att ske i form av
praktik på lokala företag.
Olika bakgrund
– Det ökar chanserna
till jobb, konstaterar de
tre, som har varierande
bakgrund. En har lång
erfarenhet av industrin,
en är utbildad industridesigner i Kina och en
har varit långtidsarbetslös.
Just nu läser de tek-

Boris
Stockhaus

Nära till skolan
– Det är roligt, men
mycket självstudier, säger
eleverna, som genom den
här chansen dels får en
högskoleutbildning med
rätt till studiemedel och
dels slipper köra långt för
att gå i skolan.

Vi har ett brett sortiment av kött.
Vi styckar mycket själva.
Gör även pannfärdigt.
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törer, ställer ut och visar
upp sina ateljéer.
Pulserande konstliv
– Det är vår förhoppning att årets konstrunda
ska ge både utställare och
besökare inspiration och
glädje och att så många
som möjligt ser dessa
dagar som en möjlighet
att på nära håll kunna
ta del av det pulserande
konstliv som etablerat
sig i kommunen, säger

Eva Wretås, ordförande.
Rundan sträcker sig från
Svartö i norr till Korpemåla i söder. Ett 50-tal
utställare finns med, fördelade på ett 30-tal stationer. En del har slagit
sig ihop i en gemensam
utställningslokal medan
andra öppnar upp sina
ateljéer.
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TEL. 0499-12950

Träffa Boris och
få tips och idéer

nisk matematik och datakunskap.

sällan under 100 kilometer i timmen och tar
inte hänsyn till gångtrafikanterna. Hastigheten har
redan sänkts en gång från
90 till 80, men det räcker
inte, menar man.
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Priserna gäller till söndag

Kammar och
Wienerbröd

á 50-55gr
Jfr.pris 121:09-133:20 kr kg

3 STYCK

20:Vitkål i lösvikt

Svensk

390

Kalvbog och Kalvrygg

59
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M NSTERS KOMMUN

Eget intresse
Men också på landsbygden ska man satsa på
så kallade byanät där det
finns stort intresse.
Byborna får själva organisera sig och se till att det
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finns underlag och även
bygga byanätet, medan
kommunen bygger stomnätet fram till byn och stöttar byalaget på olika sätt.
– Det här ska lanseras
i samband med julskyltningen och vi ska också
anställa en projektledare,
säger Roland Åkesson.
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tillräckligt med intresserade fastighetsägare som vill
ansluta sig.
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Boende vid väg 646
i Skrika skriver till länsstyrelsen för att få till
stånd en hastighetssänkning.

M NSTERS

Det var för att möta de
lokala företagens behov
av arbetskraft som Camilla Nordin vid Mönsterås
Högskolecentrum
och
nätverket IÖC Företag
i Samverkan började
jobba för att starta en
yrkeshögskola i Mönsterås. Sedan slutet av augusti studerar Therese Jonsson, Leila Söderström och
Liang Tong på distans för
att efter tre terminer få
titeln avancerad maskintekniker.

enkelt sätt ansluta sig till
fibernätet.
Men nu går man alltså
vidare med utbyggnaden,
både inom tätbebyggda
områden och på landsbygden.
Kommunledningen har
beslutat att man inom tätbebyggda områden ska
bygga ut nätet om det finns

Storpack

Strösocker
6x2kg

Max 1 pkt
per kund.

kg

90
/kg

När du handlar andra
varor för 100 kr

99:-

Coop X-tra

Näsdukar
100-pack

6

95

Tipstävlingen!

Du kommer väl ihåg
att tävlingen börjar nu på
Lördag 18/9 insatsen till
potten är 100 kr.
Tävlingen gäller i 10 veckor.
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1 KRONA = 1 POÄNG

www.coopmedmera.se

