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Kommunen skulle kunna
bli ett Mecka för forspaddlare. Det tycker i
alla fall Forspaddlarsällskapet Uttrarna i ett
brev till kommunen.

I ett långt brev redogör
sällskapet för olika forsar som med enkla medel
skulle kunna förvandlas
till rena paradiset för dem
som sysslar med sporten
forspaddling.
Populär sport
Sporten blir alltmer
populär och är inte alls en
extremsport för galningar
utan snarare en familjesport, menar man i brevet där man berättar att
allt från sexåringar till
67-åringar har provat
forskajak i Emåns virvlar.

Forspaddling i kajak
har bedrivits i Emån sedan början av 1980-talet, och man har anordnat
olika tävlingar under årens
lopp.
Bland annat Sverigecuptävlingar i kanotslalom i
Fliseryd samt ett nationellt forspaddlingsläger i
trakten.

Uttrarna bildades 2003
Forspaddlingssällskapet
Uttrarna bildades 2003
och samlar nu entusiaster
från hela landet till paddling i Emån med jämna
mellanrum.
Problemet är att när
vårfloden är över i maj, är
förutsättningarna i Emån
dåliga och därför behöver
man förlänga säsongen
och hitta en plats med
omklädningsrum, lämp-

ligt vattenflöde och gärna
en plats med parkeringsmöjligheter och åskådarplatser.

Perfekta platser
Jungnerholmarna i Fliseryd vore perfekt, menar
sällskapet Uttrarna som
också nämner Högsrumsforsen i Emån uppströms
Finsjö, samt Emsforsen i
Skruvshult som perfekta
platser för utveckling av
sporten.
I brevet berättar man
även att naturvårdens och
fiskets företrädare brukar
slå bakut när forspaddlare förslår åtgärder i forsar som till exempel omflyttning av stenar och
flyttande av strömmar.
Men enligt sällskapets
uppfattning innebär inte
åtgärderna ingrepp i natu-

ren utan bara restaurering,
tycker man.
Brevet avslutas med att
man berättar om Björbo
vid Västerdalälven där
forspaddling blivit mycket
populärt och inneburit en
ökning av turismen genom
forsfestivaler och internationella tävlingar.

Stor potential
Eftersom Emån har
några av de bästa forssträckorna söder om
Västerdalälven finns det
stor potential att utveckla
trakten, hävdar brevskrivarna.

K<OK
<M89<I>HL@JK
8E;<IJJFE
bs^+_bodnrfpq+
^kabopplk=lq+pb

CfbXcX]i\kX^_Xi
]kk\^eX]`cd\i
M NSTERS

Många känner till de
lokala företagen men
kanske inte alltid vad de
sysslar med.

Men nu finns det filmer
från ett flertal av företagen
på internet.
– Under hösten har vi
varit ute hos våra företag och filmat deras verksamheter för att alla som
önskar ska kunna besöka företagen via webben. Berättarröst på både
svenska och engelska har
lagts till, säger Camilla
Nordin på Industrins
Ostkustcentrum.
Film på Youtube
Filmerna har lagts ut
på Youtube och länkar till
dem finns på IOC:s hemsida.

– Varje enskilt företag kan använda sin
film för olika marknadsföringsinsatser. Vi har
även gjort en kortare sammanfattningsfilm
med
klipp från alla företag som
kan användas på mässor
och i andra sammanhang
där vi vill lyfta fram mångfalden bland våra tillverkningsföretag.
Presentkort på 6 500
En tredje film ska tas
fram och användas som
informationsmaterial på
skolorna.
För att locka allmänheten att se filmerna har
en tävling utlysts där
vinsten är ett presentkort
på 6 500 kronor.
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Mönsterås. Vid 18.30 tiden på söndagskvällen körde en

kvinna av vägen. Bilen voltade och hamnade på taket.
Kvinnan fördes till sjukhuset i Kalmar med ambulans.
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Fliseryd. Två män, 58 och 62 år gamla, hade en liten fest
hemma hos 58-åringen på lördagskvällen. Stämningen
blir dålig och de börjar bråka med varandra. Bägge slog
och försökte strypa varandra. Till slut flydde 58-åringen
in till grannen. Bägge misstänks för misshandelsbrott
och har förhörts av polis där de uppger att de kände
fruktan för sina liv. Bägge har skador i form av blåmärken, svullnader och sår, det var en jämn fajt. Ingen av de
misstänkta vill medverka i en polisutredning mot den
andre och troligt är att utredningen läggs ner.
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Mönsterås. För 40 år sedan skänkte Lions Club elljus-
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spåret i Mönsterås som en gåva till kommunen.
– Vi ska under våren sätta upp en ny informationstavla
om detta vid startplatsen i Åsevad, säger Rune Lundgren
i Lions Club.
Den 16 januari 1972 invigdes elljusspåret.
– Det var inget litet arbete som dessa medlemmar
utförde. Kostnaderna var inte heller små för elljusdragningen längs 2,6 kilometer.
Det togs till och med fram en särskild poststämpel av
Kungliga Poststyrelsen i samband med invigningen. Rune
Lundgren har kvar kort med stämpeln som består av texten Mönsterås elljusspåret, datum för invigningen och
Lions logotyp.
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Mönsterås. Det företag som överklagat kommunens
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Ålem. Maja, Elin, Vera,

Rut och Greta – det låter
som om vi besöker ett
ålderdomshem men det
är tvärtom mycket unga
damer som spelar trumma, tamburin och maraccas i Ålems kyrkby. Terminens första musikcafe för
småbarn med föräldrar
har börjat, och försam-

lingshemmet fylls på tisdagsförmiddagarna av
spelsugna små. Ledaren
Kristina Göranzon lotsar
vant gästerna genom allt
från Bä Bä Vita lamm till
mer moderna rytmer med
hjälp av gitarren. Alla är
med, även om en del som
just lärt sig gå.
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upphandling av skrivare och kopiatorer, har nu skickat
in fler synpunkter till Förvaltningsrätten i Växjö, som
skall avgöra ärendet. Förutom det tidigare yrkandet, att
kommunen inte skrev avtal med den firma som hade
lägst pris, menar man nu att kommunen brutit mot
lagen om offentlig upphandling genom att anta anbud
där anbudstiden löpt ut samt skickat ut ett otydligt
förfrågningsunderlag.

NOTERAT
Skytte. Mönsterås skytteförening. L7: 1) Gustav Larsson 192,7. L9: 1) Wilma Ishagen 206,3, 2) Ella Jarvisson
168,9, 3) David Engström
154,8, 4) Lukas Solstad 92,6.
L11: 1) Albin Möller 209,9, 2)
Samuel Johansson 208,3, 3)
Joanna Karlsson 205,8, 4)
Calle Lundgren 200,4, 5) Karl
Engström 199,5, 6) Love Jarvisson 193,7, 7) Hugo Simonsson 184,8. L13: 1) Ludvig
Björnholm 207,4.

L15-L20 rem: 1) Victor Möller 212,0, 2) Emmy Andersson 208,8, 3) Rikard Nyström
207,0, 4) Robin Johansson
202,0.
L15-L20 stöd: 1) Johannes
Hauge 195,9, 2) Ragnar
Johansson 188,8. Övriga: 1)
Mattias Johansson 211,2,
2) Mats Andersson 209,7,
3) Conny Eriksson 208,9, 4)
Anita Andersson 207,3, 5) Åke
Karlsson 202,8, 6) Susanne
Karlsson 202,2.

