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nMÖNSTERÅS !
Revynummer
ska tävla i SM
Mönsteråsrevyn har
blivit uttagen att tävla
i årets revy-SM.
MÖNSTERÅS. Det är två av
revyns egna nummer som
man kommer att tävla med.
– Det här är vi naturligtvis
mycket glada för, uppger
Ingegerd Wessel som fick
beskedet i helgen.
Hennes nummer ”En
annan mamma” är ett av de
bidrag revygänget tävlar
med. Hon har skrivit både
text och musik, och numret
framförs tillsammans med
revyns nytillskott Elise
Ling.
Dessutom har Sören

Svenssons nummer Det är
hit tagits ut till SM som
avgörs i Skövde.
I detta nummer medverkar Elise Ling, Ingegerd
Wessel, Kenneth Karlsson
och Michael Erenius.
Mönsteråsrevyn har prisats tidigare. Till exempel
vann Jessica Olsson klassen
Bästa monolog 2006.
2008 fick Ingegerd Wessel ett specialpris för Bästa
radiomässiga
nummer.
2011 fick Sören Svensson
det prestigefyllda priset
Povels penna för sina revytexter.
ÅSA BOREFUR

n NYHETER I KORTHET
MÖNSTERÅS

100 kilo tung
stock föll på
på anställd

● En tre meter lång och

100 kilo tung stock föll från
cirka fyra meters höjd och
träffade en man på benet
vid en arbetsplatsolycka på
Södra Cell Mönsterås på
måndagen. Mannen, som
är i 45-årsåldern, fördes i
ambulans till sjukhus.

MÖNSTERÅS

Skadegörelse
på gamla
biblioteket

● Gamla biblioteket i

Mönsterås har på nytt
utsatts för skadegörelse.
I helgen krossades sex
fönster. Om ett par veckor
ska ensamkommande
flyktingungdomar flytta in
i den nyrenoverade
byggnaden.

FÄRSK
FISK!
Rödspättafilé

99:-

KG

Grillkryddad

Skinksnitzel

89

90

MÖNSTERÅS

Fängelsedom
blev villkorlig
i hovrätten

● Åklagaren ville att

hovrätten skulle skärpa
straffet för en 25-årig man
som i sin tur krävt att han
skulle frikännas helt.
Resultatet blev att
mannen, som i tingsrätten
dömts till åtta månaders
fängelse för stöld och
sexuellt ofredande, nu
dömts av hovrätten till
villkorlig dom och 75
timmars samhällstjänst för
sexuellt ofredande.
Åtalet om stöld ogillades.
Visserligen hittade polisen
stöldgods där man fann
mannen och hans kompis,
men den tekniska bevisningen saknas. Dessutom
får kvinnan som utsattes
för ofredandet bara 5 800
kronor i skadestånd i stället
för 7 800 kronor som
tingsrätten beslutat om.
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Sommarjobb
löfte till elever

● Alla elever som väljer det industritekniska

programmet på Mönsteråsgymnasiet garanteras
tre veckors sommarjobb under skoltiden.
MÖNSTERÅS. Det är Industrins Ostkustcentrum, IOC,
som går ut med detta löfte.
– För att locka elever till
programmet har IOC beslutat sig för att erbjuda alla
eleverna tre veckors sommarjobb under studietiden.
De garanteras sommarjobb
mellan årskurs ett och två
samt mellan årskurs två och
tre, säger Camilla Nordin
som är vd för IOC i Mönsterås.
Arbetet pågår just nu med
att matcha eleverna med de
företag som vill hjälpa till
och erbjuda sommarjobb.
Man håller på att skapa
bra rutiner för detta så att

det ska fungera så bra som
möjligt från år till år.

Kontakter underlättar

– Vi är övertygade om att alla
företagskontakter som sker
under
utbildningstiden
underlättar för unga människor att komma in på
arbetsmarknaden.
Ett sommarjobb innebär
en god chans för ungdomarna att visa företagen vad
de går för, påpekar Camilla
Nordin.
– Kommunens överlägset
största sektor är tillverkningsindustrin, så därför
kommer flest jobb att tillsättas inom denna sektor, obe-

roende av konjunkturläget.
En bra matchning mellan
dem som vill ha jobb och de
arbeten som finns tjänar
alla på i längden, menar
hon.
Det här innebär att fler
gymnasieungdomar kommer att kunna erbjudas
sommarjobb i kommunen i
år.

Kommunala arbeten

Sedan tidigare erbjuder
kommunen tre veckors
sommarjobb inom de olika
kommunala
verksamheterna och efterfrågan brukar vara stor på de här platserna.

IOC har också beslutat att
alla elever på det industritekniska programmet ska få
en egen surfplatta.
Detta görs för att uppmuntra användningen av ny
teknik maximalt.
– Det känns mycket bra att
kunna göra dessa satsningar
parallellt med satsningen på
nya och fräscha utbildningslokaler,
säger
Camilla
Nordin.
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n ÄLDREMAT
Mönsterås kommun v 17
Måndag: Stekt makrill, dillsås, potatis, grönsaker.
Tisdag: Köttfärssoppa,
bröd/ost. Efterrätt.
Onsdag: Stekt fläsk med
löksås, potatis, grönsaker.
Torsdag: Rotfruktsgratäng
med frukostkorv.
Fredag: Kokt torsk, äggoch persiljesås, potatis.
Lördag: Oxjärpar, sås, potatis, grönsaker, inlagd gurka.
Söndag: Porterstek, sås,
potatis, grönsak, gelé.

KG

n SKOLMAT
Mönsterås kommun v 17

MÖNSTERÅS

Vi vill ha era tips!
Ring 0499–483 21, 483 22
eller mejla: monsteras@ot.se

Kokerskans vecka.

Sören Svensson var inbjuden till invigningen
FOTO: ÅSA BOREFUR
för att kåsera om sitt liv.

200 kom till seniorveckans start
Så var den i gång, årets
upplaga av seniorveckan.
BLOMSTERMÅLA. Efter en
tjuvstart med gudstjänst i
Mönsterås kyrka i söndags
och morgonunderhållning
på Hägern i Blomstermåla
på måndagen, var det dags
för invigning på måndagseftermiddagen.
200 personer satt i publiken i Folkets hus.
– Det är ett imponerande

program med aktiviteter på
alla orter. Ett fantastiskt bra
arbete av personalen på
Träffpunkterna och det
lokala föreningslivet, tyckte
kommunalrådet
Roland
Åkesson som hade äran att
inviga.

Vardagsmotion

Låt hjärtat vara med är
temat på seniorveckan i år,
och Åkesson berörde detta
på olika sätt i sitt tal.
Han uppmanade publi-

ken att ta till vara på vardagsmotionen, låta bilen
stå så mycket som möjligt
och att ta trapporna i stället
för hissen.

Känslor viktiga

Men det är inte bara fysiskt
som man måste se till att
pumpen i kroppen mår bra,
utan även känslomässigt,
betonade han.
Själv har Roland Åkesson
nio månader gamla barnbarnet Olle som ser till att

han får båda delarna, inte
minst nu sedan Olle börjat
röra på sig.
– Innan jag fick barnbarn
hade jag aldrig kunnat
drömma om hur fantastiskt
det skulle bli, sade Åkesson.
Revykungen Sören Svensson tog sedan över scenen
för att kåsera om sitt liv, och
därefter var det dags för
artisten Lasse Trofast.
ÅSA BOREFUR

asa.borefur@ot.se
0499-483 21

