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Välkomna att fi ra Trettondedag jul 
i våra församlingar

Lördag 5 januari 2013
Skogskapellet, Mönsterås kl. 13.00 Dopgudstjänst

Söndag 6 januari 2013
Mönsterås kyrka

Kl. 10 Mässa med julspel
Sång av Stjärnan 

och Lågan
Anette Öderwall

Efter mässan 
JULFEST 

för hela pastoratet 
i Mönsterås 

församlingshem

Fliseryds församlingshem
Kl. 16 Högmässa

Kyrkokören
Anette Öderwall

Mönsterås och Fliseryds församlingar

MÖNSTERÅS. – Tv-bilden 
hackar och fryser hela tiden. 
Problemet kom då de bör-
jade byta antennsystemet 
på tv-sändaren i Emma-
boda, men nu är det ju bytt 
och problemet är kvar. 
Innan bytet hade vi jätte!in 
bild och bra mottagning. 
Uppenbarligen har det nya 
systemet svagheter, säger 
Carola Nilsson i Älmhult.
– Nu har vi tröttnat, det är 
tråkigt att behöva betala 234 
kronor i månaden plus tv- 
licens !ör något som inte 
 levereras med kvalitet till 
kund. Det är inte vår ut-
rustning det är fel på efter-
som alla har samma pro-
blem vid exakt samma till-
!älle. Vi ringer nämligen till 
varand ra och stämmer av.

Lotta Darlin är pressan-
svarig på Teracom AB.

– Vi beklagar att folk har 

!ått problem. Det var ju inte 
alls det som var syftet, utan 
det skulle bli bättre med ett 
moderniserat antennsys-
tem, säger hon.

Det omfattande arbetet 
med att byta ut antennsyste-
met från 1970-talet pågick 
under tio veckor och blev 
klart den 19 december.

Teracoms kundtjänst har 

sedan dess !ått ett antal sam-
tal från kunder i täcknings-
området som har !ått pro-
blem efter bytet.

Detta ska Teracom nu 
under söka närmare !ör att 
kunna åtgärda problemen.

– Nästa vecka kommer vi 
att göra mätningar i områ-
det. Vi vill uppmana alla de 
som har problem att höra av 

sig till vår kundtjänst. Då !år 
vi ett bra underlag in!ör den 
här mätningen, säger Lotta 
Darlin.

Problemen varierar
Orsaken till problemen med 
tv-mottagningen kan dock 
variera från kund till kund.

I vissa fall kan det handla 
om att man fortfarande har 
kvar en antenn!örstärkare 
sedan tidigare och i så fall 
måste man koppla bort 
denna helt och hållet.

–"Men eftersom det varie-
rar från fall till fall är det vik-
tigt att man ringer kund-
tjänst !ör att !å hjälp, säger 
Lotta Darlin.

 ! Det nya antennsystemet på Emmabodasändaren 
skulle ge bättre tv-mottagning men för en del 
i Mönsteråstrakten  blev det tvärtom.

Tv-problemen 
ska åtgärdas

 !NYHETER I KORTHET
MÖNSTERÅS

Invånarnas 
hälsa ska bli 
bättre

 ! En enkät som gjordes 
2008 visade att bara 61 
procent av männen i 
Mönsterås kommun 
bedömde sitt allmänna 
hälsotillstånd som bra.

Siffran !ör kvinnor var 
bättre, 71,6 procent.

Nu har folkhälsorådet 
tagit fram ett nytt mål som 
kommunen ska arbeta 
mot.

Andelen av kommunens 
invånare i åldern 18#80 år 
som bedömer sitt allmänna 
hälsotillstånd som bra ska 
öka till 70 procent 2015.

24
miljoner
kronor räknar kommunen 
med att kunna !å in genom 
att sälja fastigheter och 
mark de närmaste tre åren.
De största intäkterna 
beräknas komma från 
!örsäljning av tomträtter på 

Oknö och tomter på Oknö, 
i Timmernabben och i 
andra nya exploaterings-
områden.

MÖNSTERÅS

Mönsterås 
ska ansvara 
för barn

 ! Mönsterås kommun ville 
att Kalmar kommun skulle 
ta över ansvaret !ör ett 
barn från Mönsterås som 
placerats i familjehem i Kal-
mar kommun.

Detta eftersom kommu-
nen anser att barnet nu har 
en starkare anknytning till 
Kalmar kommun.

Men Socialstyrelsen 
säger nej. Både familje-
hemmet och Kalmar 
kommun har motsatt sig en 
överflyttning av ansvaret.

Socialstyrelsen håller 
visserligen med om att 
barnet har en starkare 
anknytning till Kalmar 
numera, men anser att 
Mönsterås kommun är bäst 
insatt i situationen och 
där!ör den mest lämpade 
kommunen att fortsätta 
ansvara !ör ärendet.

En ny skolverkstad ska 
skapas och den väntas få 
stor betydelse både för 
elever och de lokala 
företagen.

MÖNSTERÅS. – Från !öreta-
gens sida har vi länge velat 
ha utbildningslokaler. Det 
är vår chans att locka ung-
domar till utbildningarna, 
säger Camilla Nordin, vd !ör 
IOC, Industrins ostkust-
centrum i Mönsterås.

Kommunen har avsatt 
pengar och !örhoppningen 
är att skolverkstaden ska stå 
klar till hösten.

Skolverkstaden skapas i 
en tidigare hemkunskapssal 
på Parkskolan. Den kom-
mer att utrustas med en 
maskin park som motsvarar 
de som $ymnasiets elever 
på industriprogrammet och 
teknikprogrammet möter 
när de sedan ska göra prak-
tik på !öretagen.

– Nu kommer de att !å lära 
sig hantera maskinerna 
innan praktiken. Det är vik-
tigt !ör att ha en god !örstå-
else !ör de maskiner som 
!inns på praktik!öretagen. 
Det vinner både eleverna 
och !öretagen på.

Camilla Nordin tror att 
satsningen kommer att öka 
intresset !ör utbildningarna 
på $ymnasiet. Att kunna ar-
beta praktiskt på skolan ger 
andra möjligheter.

– Vi vill att det ska klia i 
!ingrarna när man kommer 
in i skolverkstaden.

För att !örstå hur skol-
verkstaden kan utformas 
gjorde politiker, tjänstemän 
och rektorer nyligen ett 
 studiebesök hos Åke och 
Hans Dahlberg som driver 
Nynäs  mekaniska som till-
verkar avancerade verktyg 
till fordonsindustrin.

ÅSA BOREFUR

Ny skolverkstad ska locka fler elever

Camilla Nordin på IOC har mycket på gång, bland 
annat förberedelserna inför den nya skolverksta-
den som ska skapas under våren. FOTO: ÅSA BOREFUR

Föräldrakopperativet 
Ettan i Ålems kyrkby är 
populärt och för att klara 
efterfrågan vill försko-
lan ha tillstånd för att ha 
fler barn samtidigt.

ÅLEMS KYRKBY. Det nuva-
rande avtalet tillåter 29 
barn som mest, varav högst 
25 !år vara på plats samti-
digt.

”Just nu har vi många 
barn och det är fler som 
skulle vilja ha plats. För att 
kunna utveckla vår verk-
samhet så att vi tillgodoser 
detta behov har vi de ti-
derna som det !inns mest 

barn närvarande bildat en 
utegrupp !ör de äldsta bar-
nen” berättar !örskole-
chefen Maria Jonsson i en 
skrivelse till kommunen.

Med en utegrupp hoppas 
man på friskare barn och 
bättre miljötänkt.

Utegruppen gör att man 
anser att fler barn kan vistas 
samtidigt på Ettan utan att 
rubba på kvalitén, säkerhe-
ten och brandskyddet.

Tommy Englund på barn- 
och utbildnings!örvalt-
ningen uppger att ärendet 
är under behandling.

ÅSA BOREFUR

Barn i kö till 
populär !örskola

”Det är tråkigt 
att behöva betala 
234 kronor i 
månaden plus 
tv- licens för 
något som inte 
 levereras 
med kvalitet.”
Carola Nilsson, Älmhult

”Det var ju inte 
alls det som 
var syftet, 

utan det skulle 
bli bättre med 
ett modernise-
rat antenn-
system.”
Lotta Darlin, Teracom AB

 !NOTERAT
Basar. PRO i Fliseryd har haft ett par aktiviteter under december, 
såsom julbasaren som besöktes av ett !"-tal personer. Många 
handarbeten och andra hantverk såldes, och man hade lotterier 
samt kaffeservering. Man har även haft julbord som avnjöts av 
cirka #$ personer. Fliseryds Lucia med tärnor gjorde ett 
 uppskattat framträdande. 

TEXT
ÅSA 

BOREFUR
asa.borefur 

@barometern.se
0499–483 21


