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Vägvalen pekas ut
Praobank / Nytt projekt ska ge bättre möjligheter för ungdomar att välja rätt
yrkesinriktning i livet – och näringslivet chans att rekrytera arbetskraft

MÖNSTERÅS
Att välja rätt yrkesväg i
livet kan vara svårt.
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Fakta / Närkontakt med näringslivet
Totalt får företagens intresseorganisationer i Kalmar län
dela på drygt 1,8 miljoner kronor. IOC i Mönsterås har för 2011
fått 280 000 kronor. Projektet är tänkt att fortsätta även
under nästa år.
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”Att ungdomar
väljer rätt inriktning i livet
är oerhört viktigt.”

SPF. Oknöbäcks bridgeklubb har spelat en partävling den 26 september med
tio par. Medel 72 poäng.
Resultat över medel: 1) Nils
och Kerstin Dahlqvist, 97 p.
2) Rut Nilsson - RoseMarie
Hammargren, 81 p. 3) May
Andersson - Ulla Johansson, 76. 4) Gösta och
Kerstin Blomstrand, 74 p. 5)
Stig Davidsson - KG Lundgren, 73 p. 6) Sven Fager
- Dagmar Nyberg, 72 p.

Camilla Nordin, vd för IOC
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SPF. Spader Ess har haft
tävling med åtta par,
medel 63. Resultat: 1. May
Andersson-Rolf Eriksson,
84, 2. AnneMarie och Arne
Johansson, 65, 3. Hans
Meijer - K G Söderström 63,
greta Falk-Ulla Johansson
63.
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Berusad
kvinna stal bil
MÖNSTERÅS @_\c^\e

Xedc[\j\eY`cjklc\e
jfdjkiXo[i\]k\ijkfg$
gX[\j`Dejk\ijXm
gfc`j%9`c\e_X[\kX^`kj
Xm\eY\bXekk`ccY`c^X$
i\e%;\ebm`eec`^X]iX$
i\emXibiX]k`^kY\iljX[
fZ_jXbeX[\bibfik%

SÖDRA BÄCKEBO
– Min granne tyckte att
kommunen stjäl pengar för
oss och det är precis så det
känns.
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LITEN MEN SNABB. Sjöräddningen i Mönsterås har testat en ny typ av båt. FOTO:

Skytte
CLAUS KEMPE

HÅLLER HÖG FART I VATTNET

Ny räddningsbåt testades utanför Oknö
OKNÖ
Sjöräddningen i Mönsterås
har under en veckas tid
fått pröva på en riktig
värstingbåt, nämligen en
ny typ av räddningsbåt för
inre farvatten.
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MÖNSTERÅS PRO.
Torsdagsvandringen den
29 september gick från
Oknö Kaffetorp och utmed
strandpromenaden med
utsikt över Kalmarsund och
det vackra kustlandskapet.
Eilon Ekström imponerade med sina fantastiska
botaniska kunskaper om
namnen på alla de blommor som upptäcktes under
vandringen. Imponerande
var den stora knotiga
och vindpinade tallen vid
vandringsleden. Tillbaka
till Kaffetorpet njöt alla 30
deltagare av strålande sol
och fikapausen. Färden gick
vidare till Litorinavägen och
gamla lotsstationen. Vid
återkomsten till Kaffetorpet tackades Eilon Ekström
med en stor applåd för sitt
fantastiska engagemang.

Bridge

Dyrare att elda
med kontroll av
brandskyddet

Reagerat på prislapp
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MÖNSTERÅS SKYTTEFÖRENING. Resultat
från tävlingen den 26/9:
L15-L20 stöd: 1. Rikard Nyström, 209,2. L9 (03-04):
1. Erik Johansson, 143,4. L11
(01-02): 1. Johanna Karlsson, 199,6. L13 (99-00):
1. Amanda Söderström,
207,6. L13 (99-00) Övriga: 1.
Anita Andersson, 209,6. L9
(03-04): 1. Wilma Ishagen,
201,9. L11 (01-02): 1. Johanna Karlsson, 205,4. L13
(99-00): Lucas Johansson,
149,0. L13 (99-00) Övriga: 1.
Anita Andersson, 211,3. L15L20 Rem (92-98): 1. Emmy
Andersson, 210,3. L15-L20
Stöd (92-98): 1. Alexander
Dahlberg, 203,8. Övriga: 1.
Carolina Johansson, 207,9.

BLOMSTERMÅLA BRIDGEKLUBB. Resultat från
partävlingen den 29 september. Tävlingen genomfördes med tio par över
24 brickor. Medel var 96.
Resultat över medel: 1. Bill
Axblom-Sven Fager, 123 p.
2. Kaarlo Issal-Lennart Nilsson, 117 p. 3. Heinz-Günter
Strömer-Östen Danielsson,
111 p. 4. Per Pettersson-Jan
Larsson, 98 p.
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