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Båtmotorer
återfunna
i Litauen
Mönsterås. Nyligen
stals flera båtmotorer i
Killingeholm. Nu har
några av dem hittats i
Litauen.
Enligt uppgift har
polisen kontaktat de
berörda båtägarna.
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Allt fler invånare väljer
att starta eget företag
● ●Nyföretagandet har ökat i Mönsterås kommun de senaste åren.
● ●För kommunen har starta eget-kurser varit en ständigt

återkommande satsning och den fortsätter.

Mönsterås. Allt fler

villaägare rapporterar
att de har hittat sådant
som skulle kunna vara
tecken på att någon har
rekognoserat inför ett
eventuellt inbrott.
I förra veckan hittade
en fastighetsägare på
Oknö löv framför ytterdörren, löv som kom
från träd som inte finns
i närheten.
En villaägare på Mölstadvägen i Mönsterås
råkade ut för samma
sak under måndagen.
När familjen kom hem
låg det löv som inte heller hörde hemma på
tomten, på trappsteget
till huset.
– Jag vill varna andra
genom tidningen, uppger kvinnan.
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Drygt 30 procent har
kvinnliga företrädare.
De allra flesta företagen
startas som enskild verksamhet och en mindre del
som aktiebolag.
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Varav kvinnliga företrädare
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Antal nya företag

serna fyller en viktig funktion och satsningen kommer att fortsätta.

Den 30 augusti och den 1

% fakta
Nyföretagande Mönsterås kommun

50

Löv utanför
dörr fortsätter
att oroa

var det 78 nya företag som
startades i kommunen.
2011 var antalet 50.
– Antalet nystartade
företag har varierat lite
upp och ner, det brukar
vara runt 60, säger Thomas Svensson, kommunens
näringslivssekreterare.
Vad tror du att de senaste
årens ökning beror på?
– Jag har faktiskt inte en
aning, jag har inget bra
svar på det. Men det är roligt att det ökar.
Statistiken visar att antalet nya företag som startas av kvinnor har ökat.
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Mönsterås. Under 2015

Boende varnar för löv
högar utanför ytterdörren.
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2015

De senaste åren har
kommunen även fört statistik över hur de nya företagen fördelar sig på de
fem olika tätorterna.
Flest företag startas i

Mönsterås, men även
Blomstermåla och Ålem
har haft bra siffror.

I Timmernabben och Fliseryd är antalet mindre.
Under många års tid har
Mönsterås kommun arrangerat kurser och informationskvällar på temat
starta eget i samarbete
med Almi.
Hur många företag som
har startats efter deltagande i dessa kurser har kommunen ingen statistik
över.
Men Thomas Svensson
är övertygad om att kur-

september har man två
träffar, den första i Blomstermåla och den andra i
Mönsterås, då man har en
kombinerad informationsträff och minikurs.
– Deltagarantalet har varierat, ibland är det väldigt
många, ibland få. Men vi
har aldrig ställt in. Vi måste erbjuda detta. Det kommer hela tiden nytt folk
och nya frågor, säger
Thomas Svensson.
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Noterat
Bridge. SPF:s bridgesektion, medel 36. 1) KG
Lundgren/Rolf
Eriksson 43,
2) Stig
Davidsson/
Dagmar Nyberg
42, 3) Gösta Blomstrand/
Kent Karlsson 38.
PRO. Fliseryds PRO:s
vandrare har gjort höstens
första tur med 18 vandrare
och en hund. Man besökte
gamla smedjan, resterna
av gamla skjutbanan, Finsjö pappersbruk, vandrade
längs Emån till omlöpet vid
kraftverksdammen och
vidare längs gamla vägen
mellan Finsjö och Fliseryd.
Nästa vandring blir på
Öland.
Golf. Mönsterås golfklubb
har spelat tävlingen Golf
55+. 1) Stig-Olof Ellström
20, 2) Rune Renér 18,
3) Åke Pettersson 18,
4) Janne Gerdes 17,
5) Inger Ellström 17.

Deltagare från Be-Ge Stece, Stranda, Mönsterås Metall och Stece Fjädrar ska gå kursen som Camilla Nordin har fått till Mönsterås.
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Kurs om produktion ska underlätta för företagen
Den nya högskolekursen
Bättre produktion drar
i gång på gymnasiet.
– Jag har haft ögonen på
den länge, säger Camilla
Nordin.
Mönsterås. – Kursen riktar sig till de företag som

producerar någonting.
Den riktar sig till både
företagsledare och produktionsledare, men även
de som står och jobbar i
det dagliga. Bakgrunden
till det här med Bättre
produktion är från Toyota
productions system. Och

det har att göra med att
skapa kundvärde och
minimera slöserier, säger
Camilla Nordin, verksamhetsledare för Mönsterås
Högskolecentrum.

Kursen går ut på att lära
personer inom företag att

eliminera och minimisera
slöseri, av allt.
– Vilken kund har lust
att betala för struliga processer och onödigt slöseri i
ett företag? Det finns inte
utrymme för slöserier i
dag, säger Camilla Nordin.
Hon själv har gått kur-

sen och har kämpat för att
få den till Mönsterås.
– Jag har haft ögonen på
den länge. I höstas fick jag
klartecken från kursledaren och nu har vi 23 deltagare här i Mönsterås, säger
hon.
Camilla Segerberg

