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Man blottade
sig i hamnen
Polisen har fått in en
anmälan om en man
som blottat sig för och
försökt ta tag i en tonårig pojke i hamnen.
MÖNSTERÅS. Händelsen
inträffade kring åttatiden
på onsdagskvällen i hamnområdet i Mönsterås.
Mannen, som uppges
vara mellan 40 och 50 år,
stod först och tittade länge
på en grupp ungdomar och
barn som befann sig i hamnen och efter ett tag blottade han sig.
När ungdomarna sprang
från platsen följde han efter

och försökte enligt uppgift
ta tag i en av ungdomarna
som är en pojke i undre
tonåren. Incidenten polisanmäldes efteråt av en förälder och enligt Lars Bohman vid Kalmarpolisen har
en förundersökning inletts.
Polisen har dock ingen
misstänkt för brottet ännu.
– Det rubriceras som sexuellt ofredande. Den som
har fler uppgifter kring det
här är välkommen att höra
av sig till polisen, säger han.
EVA BERGQUIST
ANDERSSON

eva.bergquist.andersson@ot.se
0499-483 22

Företagare
får egen gala

● Som företagare behöver man lite uppmuntran

Undulaten som hamnade i kommunhuset.
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Fågel hittades
i kommunhuset
Vem saknar en blå
undulat? En sådan finns
numera i kommunhuset.
MÖNSTERÅS. Det var på
torsdagseftermiddagen
som personalen vid vaktmästeriet i kommunhuset
hittade den lille krabaten
på trappan vid en sidoingång.
Det visade sig att den var
så pass tam att man kunde
locka på den för att sedan
sätta in den i en kattbur.
– Vi har knackat dörr,

Stefan Ohlson, Eva Aronsson, Eva Fleetwood Karlsson och Camilla Nordin
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ser fram emot att dra på galastassen.

ringt polisen, hört med
veterinären men ingen
känns vid den här pippin.
Nu får den väl sova hemma
hos oss i natt, så får vi hoppas att ägaren hör av sig till
kommunen i morgon, säger
Lina Jahrke som haft fullt
upp med att ordna bur,
fixa fågelmat och gosa med
den blå, sällskaplige lille
fågeln.
EVA BERGQUIST
ANDERSSON

eva.bergquist.andersson@ot.se
0499-483 22

n NOTERAT

ibland. Därför planeras nu en stor näringslivsgala
som blir den första i kommunens historia.
MÖNSTERÅS. Idén har kommit till under de möten och
träffar som representanter
för IOC, Företagarna, Mönsterås Handel och nätverket
Cerise har haft under
våren.
– Egentligen har vi pratat
om det under flera år, men
först nu har vi bestämt oss
och nu blir det en stor gala
i höst för alla företagare,
handlare och ungdomar
som driver UF-företag.
Många av oss har besökt
andra kommuners näringslivsgalor genom åren och
känner att vi behöver en
sådan även i Mönsterås,
säger Stefan Ohlson från
Företagarna.

Lokala artister

Bridge. Oknebäcks bridgeklubb inom SPF spelade den 20/5
med 6 par. Medel 40. Resultat över medel: l) Rolf Eriksson/Kent
Karlsson, 49. 2) Annemarie Johansson/Birger Fager, 48.
3) Greta Falk/ Marianne Nilsson, 45.

Cirka 250 inbjudningar
kommer att gå ut till Strandagalan, som det är tänkt att
evenemanget ska heta. Budgeten ligger på ungefär

150 000 kronor och de
pengarna ska användas till
underhållning med både
lokala och lite mer rikskända
artister.
Det hela ska gå av stapeln
i Blomstermåla Folkets hus
och där ska gästerna trakteras med en trerätters middag förutom underhållningen från scenen.

”Sex till sju olika priser”

Varje gala med självaktning
har prisutdelning i olika
klasser och det gäller även
Strandagalan.
– Vi tänker oss sex till sju
olika priser i klasser såsom
Årets företagare, Årets
nykomling, Årets handlare
och liknande, säger Eva
Fleetwood Karlsson som
även hon representerar
Företagarna.
Under våren har man
arrangerat mingelkvällar på
en lokal restaurang där före-

”Egentligen har
vi pratat om
det under flera
år, men först
nu har vi
bestämt oss
och nu blir det
en stor gala
i höst för alla
företagare,
handlare och
ungdomar som
driver UF-företag.”
Stefan Ohlson

tagare och handlare kunnat
träffas, vilket blivit succé.
Vissa gånger har man varit
ett 50-tal, till skillnad från
när organisationerna ord-

nat möten var och en för sig
då det ibland bara kommit
ett tiotal.
– Det är bra att ses över
branschgränserna och tanken med Strandagalan är att
det ska bli ett sådant tillfälle,
säger Eva Aronsson från
Mönsterås Handel.

”Riktig överraskning”

Galan som ska hållas i slutet
av oktober finansieras delvis av sponsring, förutom
biljettintäkterna. Och även
om man startar i litet
format utlovas en kväll
som gästerna sent ska
glömma.
– Avslutningen blir en
riktig överraskning, säger
Stefan Ohlson.
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Äldreomsorgen kostar allt mer
Ränteändring
Fr o m måndagen den 27 maj 2013
förändrar vi räntorna enligt följande:
Inlåning
Inlåningsräntorna sänks med upp till 0,20%
med undantag för konton med fast räntesats.

Din personliga bank

Kostnaderna för äldreomsorgen blir allt högre,
och man räknar med ett
minus på 5,7 miljoner
kronor i år.
MÖNSTERÅS. Orsaken är
bland annat att socialnämnden fick göra helt om vad
gäller ett beslut om att lägga
ner avdelningen Linden på
Allégården.
Tidigare hade man plane-

rat att stänga denna
avdelning, men plötsligt
blev det tvärtom och alla
platser behövdes. Det utgör
en stor del av det minus man
noterar i delårsrapporten
som presenterades för kommunstyrelsens
arbetsutskott på tisdagen.
– Kostnaderna för Linden
uppgår till 3,3 miljoner
kronor, säger kommunstyrelsens
ordförande

Roland Åkesson (C) som var
med om att besluta att socialnämnden får de extra
pengarna redan i år.

Ökad bemanning

En annan orsak till underskottet är att man fått öka
bemanningen nattetid på
Åshaga och Torshaga. Detta
efter kritik både från
anställda som inte känt att
de hunnit med, men även

från socialstyrelsen. Den
åtgärden kostar 2, 2 miljoner. Just socialnämnden är
den nämnd som ser ut att få
det största underskottet.
– Rent allmänt ser det
ut som om vi får ett årsresultat på 6, 2 miljoner
kronor totalt för kommunen, säger Roland Åkesson.
EVA BERGQUIST ANDERSSON

