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Morgonvandring populärt nöje
MÖNSTERÅS
Seniorveckans sjätte dag 
inleddes med en morgon-
vandring runt köpingen.
– När man promenerar lå-
ter man hjärtat jobba lite 
extra, säger Eilon Ekström 
som leder till populära 
vandringarna.

– Jag tycker att det är 

väldigt roligt, jag lär mig 
hela tiden nya saker och 
hittar nya platser som jag 
inte kände till tidigare.

Stopp vid statyn
Ett 65-tal seniorer sam-

lades vid startplatsen vid 
Prästkullen på morgonen 
och tog sedan sällskap 

runt köpingen där Eilon 
Ekström hade valt ut vissa 
platser att stanna på. 

Bland annat nya biblio-
teket och statyn av de 
flickor som brändes inne 
på Centralskolan i början 
av 1900-talet. 

Regnet hängde i luften 
men alla var väl förbered-

da med varma kläder och 
paraplyer. 

Värmande kopp ka!e
Efter promenaden ser-

verades kaffe med dopp  
på Prästkullen där jazzban-
det Sanderson Swingsters 
spelade.
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LÄMMELTÅG. Det var många seniorer som gärna tog en promenad på fredagsmorgonen, tillsammans med Eilon Ekström som  
har stor kunskap om både natur och kultur. FOTO: ÅSA A CEDERBOM

TAR NER SKYLTEN. Snart ska Solhem renoveras och det 
innebär att ungdomarna måste flytta. FOTO: CONNY LINDELL

Fritidsgård i skolan 
under ett års tid
MÖNSTERÅS
Trots kritik från både 
ungdomar och personal 
flyttar nu fritidsgården 
in på Parkskolan när 
Solhem byggs om.
– Annars hade vi varit 
tvungna att dra ner på 
personal och öppettider, 
försvarar Jaqueline 
Doohan (C) beslutet.
Var ungdomarna ska ta 
vägen under byggtiden, 
som sträcker sig över ett 
år, har diskuterat under 
våren. Första alternativet 
var att flytta in i gamla 
affären på Ljungnäs men 
det föll på att använd-
ningen strider mot de-
taljplanen och att flera 
grannar i området hade 
synpunkter. 

– Ungdomsrådet och 
personalen förordade då 
en flytt till fastigheten 
där företaget Däckgros-
sisten håller till. Men om 
vi ska ordna med brand-

skydd och annat där kos-
tar det oss runt en halv 
miljon kronor och de 
pengarna har vi inte, me-
nar Jaqueline Doohan.

– Alternativet är att vi 
börjar stryka i verksam-
heten och det vill vi inte.

En påse extra pengar
Omvänt blir det pengar 

över om fritidsgården 
flyttar in i Parkskolan  
istället.

– De lokalerna uppfyl-
ler redan alla krav på 
tillgänglighet och brand-
skydd och då kan vi lägga 
pengarna på extra akti-
viteter. Vi ska bilda en ar-
betsgrupp med personal 
och ungdomar som kan 
komma överens om lämp-
liga projekt, säger Jaqu-
eline Doohan.

– Ungdomsrådet har 
många idéer som vi vill ta 
tillvara på.
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MÖNSTERÅS
Två av fyra yrkesprogram 
startar inte på Mönster-
åsgymnasiet i höst.
– Vi har alldeles för få sö-
kande och av de ungdomar 
som sökt saknar många 
behörighet, säger barn- 
och utbildningsnämndens 
ordförande Jaqueline 
Doohan (C).
De program som man 
redan tidigare i vår satt 
fråge tecken kring är han-
del, vård och omsorg, 
el- och energi samt indu-
striteknik. De är samtliga 
yrkesförberedande pro-
gram med få sökande. 

– Vi har satt åtta elever 
som gräns för om vi ska 
starta upp ett program 
eller inte. Till handels-
programmet har vi åtta 
sökande men sju av dem 
saknar behörighet. 

En enda i klassen...
Med bara en sökande an-

ser politikerna inte att det 
går att köra utbildningen  
i höst.

– Vi kan inte vänta in  
fler sökande nu utan måste 

ge besked till den behöriga 
elev som sökt innan sko-
lans omvalsperiod är slut. 
Den personen måste ju få 
möjlighet att välja något 
annat, menar Jaqueline 
Doohan.

Blickar ett år framåt
För handelsprogrammet 

finns inte heller samma 
möjligheter till samläsning 
med elever från Komvux 
eller SFI.

– Det vi har sagt är att 
vi tycker att skolan ska 
er bjuda kurser inom han-
delsområdet till de obehö-
riga elever som nu kommer 
att gå ett introduktionsår 
på gymnasiet. 

– Sju elever har ju visat 
intresse för utbildningen 
vilket öppnar upp för att 

vi kan köra programmet 
nästa år.

Vård- och omsorg har än 
så länge två behöriga men 
där väljer nämnden att ge 
klartecken till hösten. Det 
beror på att skolan har kö 
in till samma program på 
Komvux.

– Vi har också flera per-
soner som läser på SFI som 
vi vet vill läsa vidare på 
vård- och omsorg, säger 
Jaque line Doohan.

Industriteknik stryks
Även el- och energi-

programmet, med tre be-
höriga sökande, startar. 

Däremot får program-
met industriteknik, som 
bara en elev har sökt, stry-
ka på foten. 

– Det är tråkigt men vi 

får se satsningen på lång 
sikt. Vi tror och hoppas på 
ett uppsving till nästa år, 
säger Camilla Nordin, vd 
för IÖC.

– Till dess har vi nya lo-
kaler som i kombination 
med erbjudande om som-
marjobb och surfplattor 
kan få upp intresset hos 
ungdomarna. Det är också 
viktigt att tillägga att på 
alla yrkesförberedande 
program kan man välja till 
kurser så att man får be-
hörighet till högskolan om 
man vill läsa vidare.

Inga lärlingar
Det blir inte heller någon 

lärlingsutbildning på sko-
lan i höst.

– Det beror på att det är 
svårt att hitta handledare 
som kan leva upp till de 
nya krav som ställs i kurs-
planerna, säger Jaqueline 
Doohan.

Gymnasieprogram 
startar inte i höst 

665 000 kronor är pris-
lappen för att köra programmen vård- och omsorg 
samt el- och teknik trots för få elever. ”Den sum-
man är vi ändå villiga att ta för att behålla utbild-
ningarna på skolan”, säger Jaqueline Doohan (C).
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60 000 kronor får nu 
den helt nystartade föreningen Fliseryds Hälsa 
och Motion av föreningsnämnden. Pengarna 
ska användas till utrustning till ortens första 
gym i samma fastighet som biblioteket. ”En stor 
anledning till vårt bidrag är att bussförbindel-
serna blivit så mycket sämre så att ungdomarna 
i Fliseryd inte längre kan ta sig hem om de till 
exempel tränat i Mönsterås”, säger nämndens 
vice ordförande Göte Hägerström (S).

BRIDGE
SPF. Oknebäcks bridge-
klubb har spelat en par-
tävling den 22 april med 
sju par. Medel 36. Resultat 
över medel: 1. Annemarie 
Johansson - Birger Fager, 
43. 2. Stig Davidsson - K G 
Lundgren, 42. 3. Rolf Eriks-
son - Kent Karlsson, 38. 4. 
Gösta och Kerstin  Blomst-
rand, 37. 5. May Andersson 
- Ulla Johansson, 36.


