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TT River nya huset och 
behåller det gamla
MÖNSTERÅS
Fastighetsägarna fick nej 
för att bygga om den äldre 
delen av huset. Nu river de 
istället den nyare delen för 
att få huset funktionellt.
Huset ligger på Kuggåsvä-
gen där höga kulturvärden 
prioriteras. 
Därför fick familjen tidi-
gare nej på sin ansökan att 
bygga om ett mycket gam-
malt hus som sitter ihop 
med det nyare bostadshu-
set. Nu har familjen tänkt 
om och ansöker om att riva 

den nya delen av huset och 
ersätta det med ett nytt, 
lika stort.

Tummen upp
Byggnadsnämnden har 
gett både rivningslov och 
bygglov, det senare med 
en liten avvikelse från 
detaljplanen. En av gran-
narna anser att ”det är en 
dödssynd att stilblanda på 
det sätt som är tänkt” men 
klagomålet lämnas utan åt-
gärd.

ÅSA A CEDERBOM

MÖNSTERÅS
Besvikna och upprörda 
tågade fyra boende i Bro-
torp ut från fullmäktige 
igår kväll.
– Det som gör mig mest 
arg är att vi inte får göra 
oss hörda. Jag känner 
att jag inte kan bo kvar 
här om vindkraftspar-
ken byggs, säger Maria 
Wictorsson.
Tillsammans med Kristi-
an Norrby, Urban Norell 
och Åsa Ström hade hon 
begett sig till fullmäkti-
ges sammanträde för att 
ta tillfället i akt att ställa 
frågor under allmänhe-
tens frågestund. Bland 
annat undrade de boende 
om det är rimligt att byg-
ga 150 vindkraftsverk i en 
så liten kommun och om 
vindmätningarna som 
genomförts vid Brotorp-
sparken är godkända. Ro-
land Åkesson (C) var den 
som ställde sig i talarsto-
len, men några svar an-
såg inte gruppen att han 
kunde ge.

– Vi har inte fått några 

som helst svar på våra 
frågor, det enda kommun-
ledningen gör är att hän-
visa till vindkraftsplanen 
och den har vi läst, säger 
Kristian Norrby.

– Det är ingen som lyss-
nar på oss, det ligger väl 
för mycket pengar och 
prestige i den här frågan.

Negligerade
I närheten av Brotorp vill 
företaget Arise bygga 21 
nya verk. Enligt planen 
kommer det närmaste 
verket 800 meter från en 
bostad. Ärendet ska snart 
upp till beslut i länssty-
relsen.

– Kommunen har än så 
länge negligerat oss och 
försökt skrämma oss med 
uppgifter om koldioxid 
och kärnkraft som inte 
stämmer. Det vi får göra 
nu är att vända oss till 
länsstyrelsen. För i den 
här församlingen lyssnar 
man inte, tyckte de fyra 
innan de besvikna satte  
sig i bilen hem igen.
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BLIR KVAR. Det här äldre huset på Kuggås har varit och vänt i 
byggnadsnämnden många gånger. FOTO: ÅSA A CEDERBOM

INGA SVAR. Kristian Norrby fick inte några svar av politi-
kerna på sina frågor. FOTO: ÅSA A CEDERBOM

INDUSTRISAFARI. Eva Nilsson på företaget Stranda Konstruktion visar runt eleverna från Industriprogrammet. FOTO: ÅSA A CEDERBOM

Besvikna Brotorpbor 
lämnade fullmäktige

SÖDRA BÄCKEBO
Bland svarvar, svetsar och 
truckar lotsar Eva Nilsson 
runt första årskullen av 
Industriprogrammet vid 
Mönsteråsgymnasiet.
Eleverna får kika in i ma-
skiner, tumma på verktyg 
och lyssna på vad varje sak 
är till för. 

Klassens besök på före-
taget Stranda Konstruk-
tion är det första i en rad 
av sex studiebesök inom 
projektet Industrisafari. 

Vill plugga vidare
Syftet är att ge ungdomar-
na en bättre inblick i de val 
som ska göras i andra ring.

– Det är bra att vi får 
se hur det går till på olika 

industrier. Jag har inte be-
stämt än vilken inriktning 
som jag ska gå än, säger 
Edwin Ahlgren, 16 år från 
Mönsterås.

– Men jag tycker det ver-
kar roligt med svetsning.

Nappade på kroken
Varken han eller kom-

pisen Noa Simonsson, 16 
år från Fliseryd, tänker gå 
ut i arbetslivet direkt efter 
gymnasiet.

– Nej, vi ska plugga vi-
dare. Helst vill jag utbilda 
mig till CNC-tekniker, sä-
ger Noa Simonsson.

När IOC, Industrins Ost-
kustCentrum AB i Möns-
terås, tog initiativ till ett 
Industrisafari för skolans 

elever tackade genast flera 
lokala företag ja. 

– Företagen vill ha de 
här besöken så att de kan 
informera om vilka jobb 
som står till buds, säger 
Camilla Nordin, vd för 
IOC. 

Goda chanser till jobb
– Det är också mer san-

nolikt att elever från In-
dustriprogrammet får ett 
jobb direkt efter gymna-
siet. 

– Går man vidare ökar 
chansen ännu mer, välut-
bildad arbetskraft inom 
industrin är en bristvara, 
säger Camilla Nordin. 

ÅSA A CEDERBOM
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På jakt efter ett  
jobb för framtiden

6 lokala företag 
finns med i projektet, 
nämligen Stranda Kon-
struktion, Joab, Södra, 
Movi, Stece och Möns-
terås Metall.

”Helst vill jag 
utbilda mig 
till CNC-tekni-
ker.”
Noas Simonsson, Industripro-
grammetInte nykter på Storgatan

MÖNSTERÅS I söndags stoppades en personbil vid 
Resecentrum och föraren visade tydliga tecken på på-
verkan av alkohol. Han misstänktes för rattfylleri och 
fick följa med för provtagning och fortsatt utredning.


