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MÖNSTERÅS. I november 
2010 var det extremt regnigt 
väder en lång period, vilket 
bland annat orsakade svåra 
översvämningar i Ålem där 
!örsamlingshemmet dränk-
tes i vattenmassor. 

Men det var inte bara där 
som det utdragna regnan-
det ställde till det. Många 
 villaägare runtom i kommu-
nen drabbades av vatten-
skador när VA-nätet inte 
 klarade av regnmängderna. 

De flesta !ick skadorna 
reglerade av sina !örsäk-
ringsbolag, och det är de 
som nu har hört av sig till 
kommunen med anspråk  
på ekonomisk ersättning. 
Bland annat har en villa-

ägare begärt att !å 900 000 
kronor !ör de skador som 
regnet orsakat. Christer 
Holmgren vid tekniska 
 kontoret arbetar just nu 
med att beta av alla krav från 
olika !örsäkringsbolag.

Nya ärende
– Det är nog ett 15-tal 
 fastighetsägare totalt, vars 
!örsäkringsbolag ersatt dem 

och nu skickat räkningen till 
oss. Det handlar om allt från 
50 000 upp till mer än det 
dubbla plus kravet på 
900 000. En del ärenden är 
klara och vissa har dykt upp 
i efterhand, säger han.

Skärpta lagar
Kommunen anlitar ett !ör-
säkringsmäklar!öretag i 
Stockholm till den här typen 
av ärenden, och det !öre-
taget har även handlat upp 
kommunens egna !örsäk-
ringar. Just nu arbetar man 
med !örhandlingar om 
ersättning från kommunens 
eget !örsäkringsbolag som 
täcker den här typen av 
utgifter.

– Man har skärpt lagarna 
kring den här typen av 
ersättningar vilket innebär 
att kommunen ska ha led-
ningar som klarar vissa 
 kriterier när det blir över-
svämningar och liknande. 
Samtidigt krävs utredningar 
i varje enskilt fall. En del 
fastighetsägare har !ått 
blankt nej till ersättning av 
kommunen när det visat sig 
att problemet inte kommit 
via kommunens ledningar, 
säger Christer Holmgren.

 ! Trots att det gått mer än två år har kommunen  
ännu inte rett ut alla ekonomiska krav från fastig-
hetsägare som drabbades av vattenskador 2010.

Ersättning krävs 
!ör vattenskador

 ! I KORTHET

 !NOTERAT

Teknikens under ska 
väcka ungdomarnas 
intresse för både ska-
pande, teknik och mate-
matik.

MÖNSTERÅS. Som en slut-
kläm på projektet Närkon-
takt med näringslivet lät 
Camilla Nordin köpa in en 
3D-skrivare !ör 20 000 kro-
nor till Mönsterås"ym-
nasiet.

– Den kan användas till 
att skriva ut vad man vill i 

3D, till exempel prototyper 
från ritningar. Eleverna kan 
också skapa egna prylar i 
programmet och sedan 
skriva ut dessa i verklig-
heten, säger Camilla 
Nordin, vd !ör Industrins 
Ostkustcentrum och verk-
samhetsansvarig på Möns-
terås högskolecentrum.

Riktiga föremål körs ut
Det är fram!ör allt eleverna 
på teknik- och industripro-
grammet på "ymnasiet  

som ska använda skrivaren.
– Drömmen är också att 

kunna åka ut med den till 
exempelvis mellanstadie-
klasser och låta dem kon-
struera något som sedan 
skrivs ut som ett riktigt !öre-
mål.

Föremålen skapas med 
hjälp av en slags plasttråd 
som värms upp till 230 gra-
der i skrivaren som sedan 
bygger upp !öremålet lager 
!ör lager i den !ärg man öns-
kar.

– Tänk om jag med den 
här kan locka någon att bli 
tekniker eller ingenjör, inte 
minst tjejerna.

”Vansinnigt dyra”
Redan !ör flera år sedan 
fanns tanken på en 
3D- skrivare.

– Då var de vansinnigt 
dyra, det var inte att tänka 
på. Men på sikt kommer de 
att vara var mans egendom.

ÅSA BOREFUR

Gymnasium satsar på 3D-skrivare

Camilla Nordin är fascinerad över möjligheterna att 
skapa föremål i 3D-skrivaren. Här är det en liten plasthaj 
som har skapats av smält plasttråd. FOTO: ÅSA BOREFUR

Företagarna ger än en 
gång Mönsterås kom-
mun högt betyg för före-
tagsklimatet.

MÖNSTERÅS. Det totala 
betyget hamnar på 4,29, 
 vilket gör Mönsterås till den 
kommun som har det över-
lägset bästa !öretagsklima-
tet i länet.

– Strategiskt och med 
ödmjukhet in!ör !öretagens 
verklighet är de ett !öre-
döme !ör övriga kommuner 
i Kalmar län, säger Chris-

tina Fosnes, Svenskt 
näringslivs regionchef.

Resultatet grundar sig på 
en enkätundersökning där 
!öretagarna har !ått tycka 
till på en rad olika punkter.

Sammanfattande 
omdöme, service, tjänste-
männens attityder till !öre-
tagande och tillämpning av 
lagar och regler är några av 
de punkter där kommunen 
utmärker sig extra positivt.
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Kajbreddning påbörjas snart
 ! I mars är det tänkt att breddningen av kajen i inre delen 

av Mönsterås hamn ska påbörjas.
I maj ska den vara klar.
Arbetena innebär att man bygger till kajen med en 

!örsänkt träbrygga där småbåtar kan !örtöjas. Tanken är 
att skapa ett bra promenadstråk.

Arbetena kommer enligt uppgift inte att orsaka några 
olägenheter !ör allmänheten.

Bridge. Blomstermåla bridge-
klubb har spelat en barome-
ter.
!) Sonny Karlsson/Rolf 
Eklund !"#, $) Dan Fransson/
Staffan Sagrelius !%$,  
%) Kaarlo Issal/Lennart 
Andersson !%#, &) Inge Hult-
berg/Berth Dahl !$%, ") 
Heinz-Günther Strömer/
Östen Danielsson !!", ') Rut 
Nilsson/Monica Persson !!%, 
Håkan Stensson/Christel 
Stensson !!%.

Öppet hus. SPF Strandavete-
ranernas öppet hus gästades 
av Tony Pedersen som berät-
tade om sitt omväxlande och 
kaotiska liv på arbetsmarkna-
den samt vägen från alkoho-
list till nykter alkoholist. Ett 
'#-tal personer närvarade. 

Värd var Gun Nilsson och vär-
dinnor var Anita Johnsson, 
Gertrud Andersson och Gullan 
Andersson.

Grötfest. Reumatikerfören-
ingen i Mönsterås har haft 
grötfest. Corallers från 
Oskarshamn underhöll med 
musik och allsång. Siv Nilsson 
informerade om vad som är 
på gång inom föreningen och 
distriktet.

Möte. Fliseryds PRO-förening 
har haft medlemsmöte den 
!" januari med ett %"-tal 
medlemmar närvarande. 
Mötet fastställde årets pro-
gram. Efter mötet var det 
grötfest. Som underhållning 
bjöds det på linedansupp-
visning.

Folkdans. Pataholms folk-
dansgille omvalde Ing-Marie 
Rapakko som ord förande på 
årsmötet. Omval blev det 
även för sekreteraren Eleo-
nor Broberg och ledamöterna 
Stina Hasselrot och Torgny 
Pettersson. Till revisor valdes 
Nils Franzén. Ur Marianne 
Tingfors fond delades två 
 stipendier ut till Magda Berg-
quist-Andersson, Parkskolan, 
som spelar gitarr, och till vio-
linisten Marijne Klaassen på 
Krungårdsskolan.
Agneta Erlandsson informe-
rade om kursen Sömmar och 
stygn som hon varit på.
Det gångna året har man haft 
en hel del uppvisningar, jul-
marknad, fester samt dans-
träffar i Ödebo.

Träff. PRO Oskarshamn 
anordnade en trivselträff  
i Åsa-skolans samlingssal 
den ! februari. Ordföranden 
Jan-Erik Nilsson hälsade ett 
'#-tal medlemmar väl-
komna. Sånggruppen Fyr-
stämt svarade för underhåll-
ningen. Ordföranden infor-
merade om kommande hän-
delser under våren såsom 
årsmötet den $# februari. 

Barometern den 25 novem-
ber 2010.


