
11Onsdag 28 augusti 2013

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

MUSIK I
SOMMARKVÄLL

Mönsterås kyrka
Torsdag 29 aug. kl. 19.00

NORRHULT
BIG BAND

Musik av bl.a Duke Ellington

Välkomna! Fri entré
Kollekt till ! ygelfonden

Föreläsare:
Athinna Papadopoulou – Almi Företagspartner Kalmar län 
Företag som jobbar med affärsutveckling är mer framgångsrika!

Roland Karlsson – Kalmar Science Park 
e-handel – ett allt viktigare affärsutvecklingsspår

Lars Carlsson & Niklas Hult – DuoBad AB 
Produkt- och affärsutveckling ett måste! Berättelsen om en  
fantastisk resa från idé till ett framgångrikt företag!

Var? Kronmunken i Mönsterås 

När? 11 september 2013, kl 14.30 –17.30

Pris? 100 kronor, ex moms (faktureras)

Det serveras kaffe och smörgås. Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 9/9 på:
www.almi.se/kalmar under kalendarium

I samarbete med:

Spännande föreläsningar 
om affärsutveckling

Från idéer till framgångsrika företag

En investering för framtiden

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

MÖNSTERÅS
En man från orten döms 
nu till bötesstra! efter 
att ha langat alkohol 
till en ungdom. Mannen 
döms även för hemfrids-
brott. 
Det var i början av april 
i år som mannen skaf-
fade fram en flaska vodka 
samt två alkoläsk till en 
kille som ännu inte fyllt 
20 år. Mannen, som är i 
55-årsåldern, har erkänt 
brottet och han döms nu 
för langning. Dagsböter-

na stannar på totalt 2 500 
kronor.

Obehaglig överraskning
I straffet ingår även ett 

åtal om hemfridsbrott, då 
mannen i slutet av april 
i år trängde sig in i en 
annan mans garage och 
övernattade där. Även 
den gärningen har man-
nen erkänt. Utöver bö-
terna ska mannen betala 
en avgift till brottsoffer-
jouren på 500 kronor.

ÅSA A CEDERBOM

Langade alkoläsk 
till minderårig kille

MÖNSTERÅS
Drygt en miljon kronor 
satsas nu på en så kallad 
tekniknod i Mönsterås 
kommun.
– Syftet är att få företa-
gen i regionen att närma 
sig oss på universitetet, 
säger Lars Eliasson, 
projektledare på Linnéuni-
versitetet.
Under tisdagen togs de 
politiska besluten kring fi-
nansieringen av projektet. 
För kommunens del hand-
lar det om drygt 157 000 
kronor under ett och ett 
halvt års tid. Linnéuniver-
sitetet bidrar med drygt 127 
000 kronor och Regionför-
bundet satsar 495 000 kro-
nor. 

Med att betala notan är 
även Industrins Ostkust-
centrum AB, IOC, och det 
är deras vd Camilla Nord-
in som kommer att jobba 
halvtid som koordinator.

– Idag jobbar jag halvtid 
med att utveckla samar-
betet mellan grundskolan 
och de lokala företagen, 
men det projektet upphör 
till årsskiftet. Min nya 
uppgift blir att koppla sam-
man näringslivet med uni-
versitetet istället.

I hasorna
En tekniknod finns re-

dan i Kalmar län, nämligen 
i Torsås kommun. 

– Vi har även en tek-
niknod i Ljungby så det här 
blir vår tredje, fortsätter 
Lars Eliasson.

– Vi behöver komma ut 
på de mindre orterna för 
att kunna skapa nya möj-
ligheter till samarbete. Det 
kan till exempel handla om 
att våra studenter utför ett 
examensarbete som före-
tag kan dra nytta av eller 
att våra forskare kan sam-
arbeta med näringslivet. 

Tekniknoden kan för-
hoppningsvis även skapa 

nya kontakter inom regio-
nens näringsliv.

– Olika branscher kan 
dra nytta av varandra, ett 
konkret exempel är att vi 
inom processindustrin kan 
lära oss att bli lika effek-
tiva som pappersindustrin, 
säger Robert Nyqvist, vd 
på företaget Be-Ge Stece 
AB.

På bettet
Att tekniknoden place-

rades i Mönsterås beror 
enligt Linnéuniversitetets 
rektor Stephen Hwang 
på näringslivsstrukturen 
samt kommunens inställ-
ning till projektet. 

-  Det är vi väldigt glada 
över. I mellanlänet finns 
30 procent av jobben inom 
industrin. En väldigt hög 

andel av dessa arbetstill-
fällen finns inom teknikfö-
retagen. 

I framkant
– I takt med en allt hår-

dare global konkurrens 
måste företagen alltid 
ligga i framkant vad gäller 
teknikutveckling och kon-
kurrenskraft, säger kom-
munalråd Roland Åkesson 
(C). 

– Det här samarbetet 
stärker konkurrenskraften 
och ökar förutsättning-
arna för företagsamheten 
och jobben.

TILLSAMMANS. Camilla Nordin och Robert Nyqvist från IOC samt Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang drog på smilbanden 
när det gemensamma teknikprojektet presenterades under tisdagen. 

Miljonprojekt / Linnéuniversitetet och regionens näringsliv ska !nna  
varandra med hjälp av ny tjänst

Tekniknod till orten

SEGLING
MSK. Resultat från elfte 
kvällssegling: 1. Bengt Karls-
son. 2. Bo Olsson. 3. Claes 
Rampeltin. 4. Joakim Lönn-
bom. 5. Mikael Johansson. 6. 
Evertsson/Ellström. 7, Eskil 
Sundström. 8. Rune Sellberg. 
9, Peter Johansson. 10. Ove 
Hägerström. 11. Per Lindqvist. 
12. Tommy Nyberg. Samman-
lagt börjar det tätna i toppen. 
Fyra seglingar återstår och 
med de två sämsta strukna 
är ställningen: 1. Joakim 
Lönnbom 23 poäng, 2. Claes 
Rampeltin 27 poäng, 3. Bo 
Olsson 29 poäng, 4. Bengt 
Karlsson 35 poäng, 5. Mikael 
Johansson 37 poäng, 6. Peter 
Johansson 37 poäng.

asa.a.cederbom@ostran.se
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JAZZ. Nu på 
torsdag blir det den sista 
konserten i musikserien 
Musik i sommarkväll i 
Mönsterås kyrka. Sam-
manlagt tolv musikkvällar 
har genomförts i sommar 
i Mönsterås, Fliseryd och 
Ålem. Sist ut är Norrhult 
Big Band, ett storband 
med 18 musiker. En stor 
del av programmet är mu-
sik av Duke Ellington, och 
kollekten går till försam-
lingens flygelfond.  
FOTO: KATHY WILLENS


