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SD:s insamling
möter motstånd

L Nu slår politikerna i kommunfullmäktige näven

i bordet och tar avstånd från SD:s namninsamling för
att stoppa mottagandet av flyktingar till Mönsterås.
MÖNSTERÅS. Alla partier i
fullmäktige utom Sverigedemokraterna
representeras i ett skarpt uttalande
mot den namninsamling
som startats av SD för att
stoppa flyktingmottagandet.
Bland annat konstaterar de
som skrivit under att man
inte vill att Mönsterås ska få
rykte om sig att vara ett nytt
Sjöbo.
”Vi vill inte att de politiska
avarterna ska få Mönsterås
kommun att framstå som en
plats där rasismen fått fotfäste”, skriver man i uttalandet som skrivits under av
Roland Åkesson (C), Bill
Björklund (FP), Curt-Rune
Roos (M), Christer Ohlsson

(V), Eva-Karin Holgersson
(MP), Robert Rapakko (S)
samt Lars-Johnny Andersson (KD).

Fler arbetstillfällen
Politikerna
konstaterar
också att de 12 platser för
ensamkommande flyktingbarn man har skapat kommer att generera både
arbetstillfällen och ersättning från staten och att
kommunfullmäktige
tog
beslutet i full enighet. Här
noteras också att SD inte ens
hade någon representant
med på mötet där beslutet
togs, och att partiet aldrig
sagt ett knyst i frågan tidigare. Att flyktingmottagan-

det nu motarbetas anser
politikerna vara beklagligt.
” I stället gäller det att våga
ifrågasätta och inte låta de
högerextrema och rasistiska
minoriteternas påstående
stå oemotsagda”, skriver
man gemensamt i uttalandet som avslutas med en
önskan om att Mönsterås
kommun skall bli känd som
en kommun med framtidstro och medmänsklighet där
alla ska känna sig välkomna
och trygga.”

”Kloka personer”
Kommunalrådet
Roland
Åkesson har dessutom svårt
att föreställa sig att SD:s
namninsamling resulterar

i någon folkomröstning.
– Jag känner Mönsteråsarna som kloka personer
och har svårt att tänka mig
att mängder av dem skriver
på den här typen av namnlista där man dessutom
måste
lämna
personnummer och adress. Och
skulle det trots allt hamna i
fullmäktige som ett ärende
så är ju 47 av 49 ledamöter
emot det hela, säger han.
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Dyrt att flytta
in för tidigt
Den nybyggda sommarstugan blev dyrare än
beräknat eftersom paret
flyttade in för tidigt.
MÖNSTERÅS. Sommarstugeägarna måste betala en
straffavgift på 22 000 kronor till kommunen. Detta
på grund av att de tog den
nya stugan i bruk innan
byggnadsnämnden hunnit
utfärda ett slutbesked.
Fastighetsägarna
hänvisade till att slutbesiktningen hade ägt rum och att
alla närvarande var överens

MÖNSTERÅS

Man döms till
samhällstjänst
för flera brott

L 114 000 kronor i skade-

stånd måste en man
i 25-årsåldern betala till ett
försäkringsbolag. Detta efter att han tagit en bil som
han sedan krockat med när
han var alkoholpåverkad.
Mannen dömdes i rätten
för att ha tillgripit och kört
bilen utan körkort och rattfull, men även för att ha
gjort våldsamt motstånd
mot poliser som skulle
gripa honom i samband
med ett bråk på en restaurang.
Mannen är tidigare
dömd till skyddstillsyn och
den förenas nu med
100 timmars samhällstjänst.

Man kan
tvingas betala
vite för plank

L En fastighetsägare i kom-

Praobank ska skapa starkare kontakter
Nu är praobanken som
ska hjälpa både ungdomar och företag i gång.
MÖNSTERÅS. – Nu är det
skarpt läge, säger Camilla
Nordin från Industrins Ostkustcentrum som arbetar
med praobanken tillsammans med studie- och yrkesvägledarna Helen E Pettersson, Josefin JohanssonLewis och Carolina Johansson.

Genom praobanken kan
eleverna i årskurs åtta och
nio se vilka företag som har
lediga
praoplatser
att
erbjuda och vad företagen
sysslar med, och det blir
enklare både för ungdomarna och företagen.
Ett 100-tal företag är med
och den siffran är man nöjd
med.
– Men fler är välkomna,
säger Carolina Johansson.
Praon ger ungdomarna

en inblick i de lokala företagens verksamhet och kan
vara till stor hjälp när de ska
välja studieinriktning.
Samtidigt kan det ha
betydelse för företagen när
det gäller rekryteringen av
framtida medarbetare.
Förberedelserna
inför
skapandet av praobanken
har pågått ett år.
Nu håller man på att informera både företag och
elever om hur det fungerar

och vad prao innebär.
Bland annat spelade Carolina Johansson in en film tillsammans med sommarlovslediga elever som sedan
lagts ut på Youtube.
I praobanken som finns
på www.samverka.nu kan
även de företag som bara
erbjuder studiebesök och
inte praoplatser finnas
med.
ÅSA BOREFUR
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Camilla Nordin har sjösatt praobanken efter ett
års förberedelser tillsammans med studie- och
yrkesvägledarna på Krungårdsskolan och ParkFOTO: EVA BERGQUIST ANDERSSON
skolan.

om att byggnaderna var
utförda enligt godkännanden och ritningar.
Men det hjälper inte.
I bygglovet framgick att
byggnaden inte fick tas i
bruk innan själva slutbeskedet meddelats från byggnadsnämnden.
Enligt lagen måste nämnden ta ut en straffavgift även
om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av
oaktsamhet.

munen kan tvingas att
betala en straffavgift på
5 000 kronor i månaden
om han inte åtgärdar ett
för högt plank.
För två år sedan
fick mannen avslag
på en bygglovsansökan för
planket som redan
var på plats. Han
rekommenderades
att sänka planket så att
det inte längre skymde
sikten.
Därefter har ärendet
blivit liggande utan åt-

n NOTERAT

Bridge. Oknebäcks Bridgeklubb inom SPF har den 12
september spelat med 10
par. Medel 72. Resultat över
medel: 1)Sven Fager/Dagmar
Nyberg, 99, 2) Stig Davidsson/K G Lundgren, 85, 3)
Gösta och Kerstin Blomstrand, 84, 4) Kajsa Löfström/
Olle Eriksson, 79, Dan Fransson/Peter Elfversson 79.

gärd från kommunens
håll.
Men nu kräver man att
planket ska vara åtgärdat
senast den 31 december,
annars blir det vitesföreläggande.
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Skadegörelse
på skolorna
fortsätter

L Den omfattande skade-

görelsen på skolorna
i Mönsterås fortsätter. Den
gångna veckan har Mölstadskolan utsatts för skadegörelse vid tre tillfällen.
Någon har krossat flera
fönster, både större och
mindre, samt eldat vid ett
bollplank.

ÅLEM

Förbud om
motortrafik
blir verklighet

L Redan 2008 bestämde

kommunen att införa förbud mot all motortrafik på
Movägen från Johan Skyttes väg i riktning mot riksväg 34 i Ålem. Men det har
aldrig verkställts på grund
av diskussioner kring hur
man skulle lösa olika
trafikfrågor i området.
Fyra år efter att
beslutet togs ska
det nu drivas
igenom. Tekniska
kontoret har fått i
uppdrag att verkställa
beslutet i samband med
ombyggnaden av Jutevägen
och Johan Skyttes väg som
påbörjas under hösten.
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