
18 Fredag 24 maj 2013

Mönsterås Mönsterås / Storgatan 49 E-post / monsteras@ostran.se
Telefon / 0499 - 483 30 Fax / 0499 - 104 02

Ränteändring
Fr o m måndagen den 27 maj 2013
förändrar vi räntorna enligt följande:

Inlåning
Inlåningsräntorna sänks med upp till 0,20%
med undantag för konton med fast räntesats.

Din personliga bank

FOLK I FÖRENING 
MÖNSTERÅS PRO. Förenings-
möte 20 maj i församlingshem-
met, sista mötet före som-
maruppehållet. Tage Nylander 
ledde mötet där 70 medlemmar 
samlats. Tage informerade från 
distriktets årsmöte i Bloms-
termåla och om föreningens 
kommande aktiviteter, Tage ci-
terade även Gustaf Fröding och 
Nils Ferlin. Gäst var kulturchef 
Carina Eskelin som berättade 
om biblioteket och hur viktig 
kulturen är i samhället. PRO-
minent underhöll med sång och 
musik och efter ka!e med smörgås sjöngs allsång. Förening-
ens uppskattade sångledare Torbjörn Svensson avtackades 
med blommor och önskades god fortsättning. Efter dragning 
i lotteriet tackade Tage Nylander mötesdeltagarna och mötet 
avslutades med psalmen Den blomstertid nu kommer.

TIMMERNABBEN
Efter att grannar vid ett 
flertal gånger klagat 
på rökgaser från Nab-
bens Rökeri & Fisk har 
miljönämnden tagit upp 
ärendet.
Efter en diskussion blir 
dock beslutet att inte fö-
relägga verksamheten 
om att utföra en under-
sökning om rökgasernas 
innehåll.

”Några nationella rikt-
linjer för hälsoskadliga 
nivåer för luftutsläpp 
från fiskrökerier finns 

inte fastställda. En sam-
lad bedömning är att rö-
ken företrädesvis är en 
luktolägenhet”, skriver 
nämnden i beslutet.

Väder och vind
”Olägenheten är be-

roende av väderlek och 
vind. Förhärskande vind-
riktning i området ligger 
inte mot bostadsfastig-
het”.

Beslutet kan överklagas 
hos länsstyrelsen. 

ÅSA A CEDERBOM
asa.cederbom@ostran.se

PARTYPINGLOR. Eva Aronsson, Stefan Ohlson, Eva Fleetwood och Camilla Nordin håller i trådarna för den lokala näringslivsgalan. 
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Böcker är viktiga.  
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Gaserna från rökeriet  
ska inte undersökas

MÖNSTERÅS KOMMUN
Nu får även Mönsterås sin 
egen näringslivsgala.
– Vi har valt att kalla vår 
gala för Strandagalan, 
ett namn som vi tror och 
hoppas att alla känner 
positivt för, säger Stefan 
Ohlson från Företagarna.
Galan hålls i Blomstermåla 
Folkets hus sista lördagen i 
oktober.

– Vi räknar med att sam-
la minst 250 personer till 
kvällen och hoppas själv-
klart på fler. Inbjudning-
arna kommer att gå ut efter 
sommaren.

– Förutom näringslivet 
kommer vi att bjuda in UF-
företagen vid gymnasiet, 
säger Eva Aronsson från 
Mönsterås Handel.

Under kvällen kommer 
ett antal företagare att 

uppmuntras kring de in-
satser som man har gjort  
i kommunen.

Lilla extra
– För att må riktigt bra 

och göra det där lilla extra 
behöver vi alla lite upp-
muntran och avkoppling 
någon gång ibland.  En 
annan anledning till att 
starta upp en näringslivs-
gala är att stärka känslan 
av gemenskap, menar ini-
tiativtagarna.

– Kommunen har ett fö-
retagsklimat som är vida 
känt som mycket positivt. 
Att hålla detta vid liv är en 
viktig ambition för oss.

Att arrangera en lokal 
näringslivsgala är något 
som företagarna på orten 
pratat om länge.

– Nu bestämde vi oss för 

att det skulle bli av. Vi har 
landat i en enklare skala 
men det är ingen firmafest 
som vi planerar, utan en 
tillställning där det blir 
röda mattan och galakläd-
sel, säger Eva Fleetwood 
från Företagarna.

– Vi har inte sneglat så 
mycket på andra galor utan 
vill sätta vår egen prägel.

Pampig final
Förutom priserna ska 

Strandgalan bjuda besö-
karna på god lokalprodu-
cerad mat och dryck samt 
underhållning från scenen.

– Sedan blir det en av-
slutning som deltagarna 
sent kommer att glömma, 
lovar Stefan Ohlson.

ÅSA A CEDERBOM
asa.cederbom@ostran.se

Fest!xare syr ihop 
nya Strandagalan

 ! FAKTA 

STRANDAGALAN
Till galan ska ortens nä-

ringsliv bjudas in och under 
kvällen ska priser delas till 
exempelvis årets företaga-
re, årets handlare och årets 
kvinnliga företagare.

Galan arrangeras av 
Företagarna, Cerice, Möns-
terås Handel och IOC. 

Strandagalan hålls 
lördagen den 26 oktober i 
Blomstermåla. 

Prislappen är satt till 
150 000 kronor som ska 
finansieras med hjälp av 
sponsorer.

Ett kuvert på galan 
kostar 450 kronor, då ingår 
en trerätters middag med 
musik och underhållning.

SAMARBETAR BRA. 
Agnes Sjöberg, 7 år, och Michelle Jarvisson, 8 år, trivdes i 
gröngräset i hembygdsparken när Mölstadsskolan hade en 
heldag med samarbetsövningar. ”Vi har prövat sex olika 
stationer och alla var lika bra. Det har varit en rolig dag”, 
konstaterar Agnes innan de båda kompisarna rusar iväg för 
att äta korv med bröd till lunch. 
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FOLK I FÖRENING
BLOMSTERMÅLA BRIDGEKLUBB. Klubben har den 6/5-
2013 spelat en partävling med följande resultat: 1. Kaarlo Is-
sal – Lennart Andersson, 69,8. 2. Inge Hultberg – Berth Dahl, 
68,6. 3. Bill Axblom – Jan Lindström, 60,8. 4. Dan Fransson 
– Berit Jungåker, 58,5. 5. Heinz-Gunter Strömer – Östen 
Danielsson, 56,3.

SPF. Spader Ess har spelat en partävling den 15/5 med 7 par. 
Medel 36. Resultat över medel. 1. Rut Nilsson - Rosemarie 
Hammargren, 50. 2. Stig Davidsson - Dagmar Nyberg, 42. 
3. May Andersson - Rolf Eriksson, 40. 4. Greta Falk - Ulla 
Johansson, 38.

 OGRÄSET FRODAS. 
Owe Kåreberg från samhällsföreningen i Fliseryd är upprörd 
över hur det ser ut vid vänortsstenen som finns vid ortens 
bussterminal. ”Mönsterås kommun! Ska det se ut så här vid 
vänortsstenen?”, undrar han.
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Polisen vill ha in tips om blottare
MÖNSTERÅS Vid åttatiden på onsdagskvällen blev 
två 13-åriga grabbar sexuellt ofredade av en person i 
hamnområdet.

– Vi tror att det kan vara fler barn som har blivit 
utsatta och därför vill vi gärna uppmana föräldrar 
på orten att prata med sina barn. Om de har något att 
berätta vill vi att föräldrarna hör av sig till oss, säger 
Anders Pernius vid polisen i Oskarshamn.

Enligt polisen ska det röra sig om en manlig blot-
tare.


