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Förra veckan fick Sjö-
räddningen testa en pro-
totyp till det som kan 
komma att bli statio-
nens nästa fartyg.

Den nya båttypen har lå-
nats ut till en rad olika 
räddningsstationer runt-
om i Sverige, och i veck-
an var turen kommen till 
Mönsterås. Medlemmar 
ur den lokala sjöräddning-
en samt från stationen vid 
Simpevarp samlades på 
torsdagsförmiddagen för 
att testa båten.

– Tanken är väl kanske 
att den här typen skall gå i 
skyddade vatten, och den 
är långt ifrån färdig, be-
rättade Alf Jacobsson från 
Mönsterås Sjöräddnings-
sällskap.

Rolf Nilsson, som den 

båt heter som används 
idag i Mönsterås, har 25 år 
på nacken. Den nya båtty-
pen som man testade har 
utombordare och gör cir-

ka 35 knop. Den går dock 
på bensin och inte diesel, 
vilket man inte uppskatta-
de i Mönsterås.

– Det finns inga bra 

tankningsställen för ben-
sin här, konstaterade 
man.

EVA BERGQUIST ANDERSSON

Redigering: Carl-Göran Carlsson
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– För att kunna behålla 
företagen i kommunen 
måste vi förse dem med 
arbetskraft. Det är också 
jätteviktigt att vi alla 
hjälps åt så att ungdo-
marna väljer rätt i sitt 
liv.

Camilla Nordin lägger ned 
ett stort jobb på projektet 
Närkontakt med närings-
livet som ska gynna både 
ungdomar och företagare 
i Mönsterås kommun.

Förutom att hon är 
projektledare är hon vd 
för Industrins Ostkustcen-
trum och verksamhetsan-
svarig för Mönsterås hög-
skolecentrum.

Rätt kompetens
Att hitta rätt kompetens 

blir allt svårare för företa-
gen. 

När 40- och 50-talister-
na går i pension väntar en 
stor utmaning.

Enligt arbetsförmed-
lingens prognoser kom-
mer antalet som jobbar i 
länet att minska med drygt 
nio procent fram till 2025.

Forskning visar att sam-
arbete mellan skola och 
lokala näringslivet är av 
största betydelse för en 
orts utveckling.

Därför har Mönsterås 
kommun satsat på ett två-
årigt projekt för att utveck-
la samarbetet.

Målet är att ge både 
elever och lärare ökad 
kunskap om det lokala nä-
ringslivet och vilken typ av 

yrken som efterfrågas.
– Det är inte lätt att veta 

vad man ska välja när man 
går i årskurs nio, säger 
Camilla Nordin.

Regionförbundet stöttar
I projektet, som hittills 

har stöttats av Region-
förbundet med 280 000 
kronor, har man bland an-
nat tagit fram en plan över 
vilka studiebesök som oli-
ka årskurser ska göra på de 
större företagen.

Det har mottagits posi-

tivt, både bland elever, lä-
rare och företagare. Näs-
ta steg är att bygga upp en 
praobank för att förbätt-
ra praon för eleverna men 
också för att stötta företa-
gen på ett bättre sätt.

– Vi vill underlätta för 
dem att ta emot en prao-
elev och erbjuda en spän-
nande praovecka, säger 
Camilla Nordin och påpe-
kar att praotiden är vikti-
gare än någonsin.

– Det är då som företa-
gen verkligen kan visa vad 

man gör och ungdomar-
na får en bra inblick i vilka 
yrken som behövs.

I praobanken samlar 
man de företag som är 
intresserade av att ta emot 
praoelever, vilket gör det 
lättare för eleverna att 
söka praoplats och företa-
gen slipper bli nedringda 
av elever.

Två projektanställda
För de som själva vill 

ordna praoplats utan-
för kommunen kommer 

det fortfarande att vara 
möjligt.

Två projektanställda 
ska under hösten infor-
mera företagen om prao-
banken.

Dessutom måste man 
komma på hur man 
ska bygga upp den rent 
tekniskt.

Camilla Nordin arbetar för att öka samarbetet mellan skola och näringsliv, något som hon tycker är oerhört viktigt för att 
hjälpa fler ungdomar att välja rätt utbildning och yrke. FOTO: ÅSA BOREFUR
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Ny båttyp  testades av Sjöräddningen

Så här ser den ut, prototypen som testas runtom vid Sjöräddningsstationerna.  
 FOTO: ÅSA BOREFUR

NOTERAT
PRO. Mönsterås PRO har 
haft första föreningsmötet 
för hösten. Sånggruppen 
PRO-minent inledde med en 
visbukett inspirerad av det 
omväxlande sensommar-
vädret. Inger Danielsson 
välkomnade 110 medlem-
mar och gav några glimtar 
från en vecka på kursgår-
den i Gysinge.
Hasse Jonsson från Oskars-
hamn och hans musiker spe-
lade wienermusik och fick 
stående ovationer. Vinnarna 
i sommarens bouleturne-
ring och bästa poängplock-
are i boccia uppmärksam-
mades. Höstens vandringar 
är i full gång liksom andra 
aktiviteter och cirklar.

Öppet hus. Strandavete-
ranerna har haft öppet 
hus med 52 deltagare. Jan 
Berkeskär berättade om 
Evert Taube och hans visor. 
Medverkade gjorde även 
musikerna Sven Petters-
son på dragspel, Thorbjörn 
Svensson på piano, Kenny 
Gustavsson på gitarr, Roger 
Lagerqvist på klarinett och 
Sune Andersson på trom-
bon. Värdinnor var Solweig 
Johansson och Siv Nilsson.

Tipspromenad. Ålems OK 
har inlett höstens tipspro-
menader vid Långehäll. Ett 
50-tal deltagare vandrade 
i skogen i riktig indiansom-
marvärme.
Segrade med tio rätt gjorde 
Mattias Henriksson, Bloms-
termåla och Barbro Söder-
berg, Mönsterås vann det 
lottade priset.
Rätt tipsrad: 112 22X 211 
12X.  Pumpan vägde 3352 
gram. Tipspromenaderna 
fortsätter på söndagarna.

Hon ska hjälpa unga 
välja rätt kompetens

Socialnämnd vill 
ha synpunkter
Mönsterås. – Vi får in för 
lite synpunkter. Vi vill 
ha synpunkter så att 
verksamheten kan bli 
ännu bättre.

Det säger socialnämn-
dens ordförande Emma 
Magnusson (C).

2008 infördes nya 
rutiner för hur socialför-
valtningen ska hantera 
synpunkter från om-
sorgstagare och anhöri-
ga. Men svårigheten har 
varit att göra detta väl-
känt.

Det finns blanketter 
och kuvert att fylla i på 
till exempel äldreboen-
dena, och på äldreveck-
an görs en speciell 
kampanj för att få in 
synpunkter.

Men socialnämnden 
upplever alltså att det är 
för få synpunkter som 
kommer in.

Ladugård brann 
ner till grunden
Ålem. Trots en stor insats 
från räddningstjänsten 
brann en ladugård ned 
utanför Ålem på mån-
dagskvällen. När rädd-
ningstjänst kom till plat-
sen vara ladan redan 
övertänd, och brandkå-
ren kunde inte göra mer 
än att hindra elden från 
att sprida sig. På mån-
dagsnatten brann det 
fortfarande i ruinerna ef-
ter ladan, och manskap 
från räddningstjänsten 
övervakade utslocknan-
det. 

Inga djur kom till skada 
vid branden. Det är ännu 
oklart hur branden upp-
stod.


