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MÖNSTERÅS. På tisdagen 
presenterades ett nytt sam-
arbete mellan !öretagen i 
regionen och Linnéuniver-
sitetet. På plats i Mönsterås 
fanns representanter !ör 
näringsliv, kommunen och 
region!örbundet och uni-
versitetet !ör att berätta om 
den nya tekniknod, eller 
knutpunkt, som ska inrättas 
i Mönsterås. Vitsen med 
denna knutpunkt är att den 
skall vara en !örlängd arm 
mellan akademi och !öretag 
och öka !örutsättningarna 
!ör olika typer av samarbete 
i nordöstra Småland.

– Det kan vara allt från 
examensarbeten med 
anknytning till lokala !öre-
tag till forskningsprojekt, 
sade Lars Eliasson, projekt-
ledare från Linnaeus 
Technical Centre. 

I april startades liknande 

knutpunkter i Torsås och 
Ljungby. Tanken är att kon-
takterna mellan närings- 
liv och universitet skall 
 skötas av en koordinator 
som i Mönsterås är Camilla 
Nordin från Industrins 

 Ostkustcentrum AB.
– Jag kommer att arbeta 

halvtid med det här projek-
tet, sade hon.

Från kommunens sida var 
man mycket glada att Möns-
terås blivit orten !ör nord-

östra Smålands tekniknod. 
Roland Åkesson, (C), kom-
munalråd, var stolt:

Bra arbetsklimat
– En starkt bidragande orsak 
till att etableringen sker här 

är ett bra sam arbetsklimat, 
ett stort engagemang från 
!öretagen och att vi har en 
!ärdig organisation inom 
Industrins Ostkustcentrum 
som kan bära och driva pro-
jektet. Sedan samtalen om 
detta startade i mars har 
samarbetet varit mycket 
smidigt, sa han.

Flera företag anmälda
Förutom Linnéuniversite-
tet, Mönsterås kommun, 
region!örbundet och IOC är 
även EU:s regionala utveck-
lingsfond inblandad. Ett 
20-tal !öretag, däribland 
Bege-Stece AB där presenta-
tionen hölls, har anmält sitt 
intresse !ör att medverka i 
samarbetet. 
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Blottare  
upptäcktes 
vid dagis

 ! En privatperson som 
passerade daghemmet 
Lammet på Ljungnäs på 
lördagen upptäckte en 
man som stod och ona- 
nerade i en buske. Mannen 
!örsvann på en cykel när 
han upptäckts, och privat- 
personen ringde till polis- 
en. Enligt uppgift var 
blottaren gråhårig med 
grå mustasch och bar en 
ljusblå t-shirt.

– Folk parkerar som om 
det vore fri parkering 
över allt.

MÖNSTERÅS. Det anser en 
Mönsteråsbo som funderar 
över om det !inns någon 
fungerande parkerings-
övervakning.

Henrik Andersson på tek-
niska kontoret uppger att 
det sedan hösten 2011 är 
Ostkusten-Höglandets 
bevakningstjänst som skö-
ter övervakningen.

–" Utfallet har varit bra 
under senare år och vi över-

skrider marginellt den bud-
geterade kostnaden på 
100 000 kronor per år men 
har högre intäkter än de 
80 000 kronor som är bud-
geterade, säger han.

Fullmäktige har beslutat 
att övervakningen ska ske 
endast inom en begränsad 
del av Mönsterås tätort.

– Men inom det området 
har vi ganska bra möjlighet 
att !å bort lån#varigt felpar-
kerade och en hel del dag-
liga överträdelser. Man !år 
dock ha med sig att det är en 
begränsad tid per vecka 

som övervakning sker, 
säger Henrik Andersson.

– Till sist är det som med 
alla tra!ikregler att det är 
upp till den som sitter 
bakom ratten att !ölja regler 
och anvisningar !ör allas 
bästa.

Avtalet med Ostkusten-
Höglandets bevaknings-
tjänst går ut under hösten 
och kommunen kommer på 
nytt att upphandla tjänsten.
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P-övervakning inom 
begränsat område

Mönsterås Brukshunds-
klubb har haft en tävling 
i rallylydnad i helgen.

MÖNSTERÅS. I nybörjar-
klassen tog Christina 
Ulfsparre med Betty, 
Monica Matysiak med Clin-
ton, Karin Sandin med 
Freja och David Ek med 
Mille alla med kvali!icerings-
poäng, över 70 av 100 möj-
liga. 

Rallylydnaden är en 
hundsport som nästan alla 
kan delta i. Inom en bana på 
25 x 30 meter ställs skyltar 
ut. Förare och hund gör det 
som står på skyltarna, exem-
pelvis att hunden ska lägga 

sig ner och !öraren gå runt 
den. 

I Nybörjarklassen vann 
Linda Gustafsson med 
Mimmi från Saxnäs BK. Etta 
i Fortsättningsklassen kom 
Sara Kronberg med Doriz 
från Nybro Hundungdom. 
I  Svancerad klass vann 
Carina Lundström med 
Swea och Ulle Sävmark med 
Bella från Nybro BK. 

Vinnare i Mästarklass blev 
Cathrine Jonsson med Bay-
liez från Sv. Lapphundsklub-
ben.
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Terminsstart med rallylydnad

Klubbmästare Christina 
Ulfsparre med hunden 
Betty.
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 !BRIDGE
Oknebäcks bridgeklubb inom 
SPF, tio par, medel !". #) Dan 
Fransson/Berit Jungåker $%, 
") Sven Fager/Dagmar 
Nyberg $&, ') Rolf Eriksson/
Kent Karlsson (&, %) Gösta 
och Kerstin Blomstrand !%.

 ! Att den akademiska världen och teknikföretagen 
har starka band är viktigt. Nu utökas samarbetet.

Ny knutpunkt  
bildas i Mönsterås

Stephen Hwang från Linneuniversi-
tetet skänkte en flagga i samband 
med presentationen. FOTO: ÅSA BOREFUR

MUSIK I
SOMMARKVÄLL

Mönsterås kyrka
Torsdag 29 aug. kl. 19.00

NORRHULT
BIG BAND

Musik av bl.a Duke Ellington

Välkomna! Fri entré
Kollekt till ! ygelfonden

Föreläsare:
Athinna Papadopoulou – Almi Företagspartner Kalmar län 
Företag som jobbar med affärsutveckling är mer framgångsrika!

Roland Karlsson – Kalmar Science Park 
e-handel – ett allt viktigare affärsutvecklingsspår

Lars Carlsson & Niklas Hult – DuoBad AB 
Produkt- och affärsutveckling ett måste! Berättelsen om en  
fantastisk resa från idé till ett framgångrikt företag!

Var? Kronmunken i Mönsterås 

När? 11 september 2013, kl 14.30 –17.30

Pris? 100 kronor, ex moms (faktureras)

Det serveras kaffe och smörgås. Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 9/9 på:
www.almi.se/kalmar under kalendarium

I samarbete med:

Spännande föreläsningar 
om affärsutveckling

Från idéer till framgångsrika företag

En investering för framtiden

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

 ! I KORTHET
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