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Genom linsen

1 Lars Magnusson, teknik-
lärare på Parkskolan, visade 
tekniken innan eleverna fick 
tillverka nyckelringar.

2 Bara fantasin sätter grän-
ser för vad man kan konstru-
era med hjälp av en 3d-prin-
ter.
3 Camilla Nordin, vd på 

Industrins Ostkustcen-
trum, finns numera även i 
3d-modell.
4 En skruv och en mutter 

håller på att formas i en av 
de 3d-skrivare som finns på 
Mönsteråsgymnasiet.

Stort intresse för 3d
mönsterås. Industrins Ostkustcentrum stor-
satsar på att väcka teknikintresset i alla åldrar. 
Man har köpt in utrustning till gymnasiet som 
gör det möjligt att skapa modeller i ett dator-
program och sedan skriva ut dem i 3d-format. 
På sportlovet var det premiär för prova på-till-
fällen för elever inom grundskolan, och grup-
perna blev snabbt fullbokade. Fler sådana akti-
viteter planeras, för både barn och vuxna.
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”Tankar finns på att 
ge allmänheten möj-
lighet att förkovra sig 
inom tekniken.”

Camilla NordiN
Vd Industrins Ostkustcentrum

Flådd flundra
Nordostatlanten. 

Grillkorv
Scan, tunt skinn, 640 gr

/kg5990 

/st25:-

10 800 i böter för rattfylleri
möNsterÅs. En man i 65-årsåldern ska betala 10 800 
kronor i böter för rattfylleri. Mannen stoppades av 
polisen på Södra vägen. Alkoholkoncentrationen i ut-
andningsluften uppgick till 0,19 milligram per liter,

möNsterÅs. – Tyvärr 
drabbades vi av ett oväntat 
monteringsproblem un-
der lördagsmorgonen. 
Montörerna hade mot alla 
odds fått fel kopplingar, 
säger Oscar Ekstam, kom-
munens föreningskonsu-
lent.

Eftersom det var helg 
och de större grossisterna 
hade stängt uppstod  

genast problem med att få 
tag i rätt delar.

trots en intensiv rund-
ringning till många före-
tag och ett stort engage-
mang från allmänheten i 
sociala medier lyckades 
man ändå inte hitta rätt 
kopplingar under helgen, 
då det var en speciell sort.

Men Oscar Ekstam är 

tacksam över att så många 
ville hjälpa till att lösa pro-
blemet.

– Jag vill rikta ett stort 
tack till alla som tipsade 
eller försökte hitta kopp-
lingar, säger han.

På måndagen var det fort-
farande oklart när invig-
ningen av den 300 kva-
dratmeter stora isbanan 

kommer att bli av.
Alla sportlovslediga får 

ägna sig åt andra aktivite-
ter tills vidare.

– Jag hoppas att vi har is 
i slutet av veckan, säger 
Oscar Ekstam.
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Invigning av nya 
isbanan inställd

●● Ett oväntat problem dök upp när kommunens nya konstfrusna 
isbana skulle färdigställas i helgen.

●● Därför blir det ingen invigning på tisdagen.

Konstverkstad på Gäddans dag
möNsterÅs. Det kommer att arrangeras en konst-
verkstad med fisktema i samband med Gäddans dag i 
Kronobäck i april. Kulturnämnden avsätter 7 000 
kronor till det.

Ideellt arbete gav 
327 000 till olika 
katastrofområden
Röda Korset i Mönsterås 
fortsätter att göra skillnad 
i världen. Under året som 
gått har Strandakretsen 
dragit in 327 000 kronor. 

möNsterÅs kommuN. 
Pengarna har skänkts  
vidare till olika katastro-
fer världen över.

– Det är tack vare för-
säljningen i vår butik Ku-
pan, tombolor och list-
lotterier som vi har kom-
mit upp i den summan, 
säger föreningens ord-
förande Birgitta Bäck-
man.

En annan viktig verk-
samhet är öppet hus på 
asylförläggningen i 
Blomstermåla två dagar i 
veckan med bland annat 
språkträning och sy-
möten. 

När det kommer nya 
flyktingar till boenden 
gör föreningen punktin-
satser och tillsammans 
med Ålems församling, 
Missionskyrkan och 
Blomstermåla Folkets 

hus arrangerar man vår- 
och höstfester för asyl-
sökande.

Medlemmarna hinner 
även med regelbundna 
besök på kommunens 
äldreboenden och träff-
punkter.

– Det viktigaste där är 
gemenskapen vid kaffe-
bordet, där vi pratar och 
lyssnar till de äldre, säger 
Birgitta Bäckman.

Nyligen hade Röda Kor-
set sin kretsstämma i för-
samlingshemmet i 
Mönsterås. 28 av kret-
sens 116 medlemmar 
deltog. Styrelsen består 
av Birgitta Bäckman, 
Karl Mauritzson, Monica 
Joelsson, Carin Johans-
son, Elsie Axelsson, Bir-
gitta Colberger, Berit 
Henriksson och Kerstin 
Hermansson. 

Efter förhandlingarna 
spelade Rune Lundgren 
på dragspel. Kerstin Her-
mansson och Ulf Lövmo 
fick förtjänsttecken.

Åsa a CederBom

noterat
Skytte. Mönsterås 
skytte förening.
L7: 1) Isak Jonsson 
100,8, 2) Nante Skog-
lund 100,3, 3) Jessie Pet-
tersson 99,1.
L9: 1) Jack Pettersson 
208,4, 29 Lillebror Ani-
ansson 204,2, 3) Filip 
Zoric 190,6.
L11: 1) Adina Freij 208,3, 
2) Lotus Aniansson 
205,6, 3) John Lassvall 
204,1.
L13: 1) Noel Simonsson 
203,1, 2) Gustaf Nilsson 
195,0, 3) Lukas Solstad 
192,1.
15S: 1) Albin Möller 
394,9, 2) Molly Persson 
389,1.
17S: 1) Emmy Malmberg 
383,2.
Övriga: 1) Leif Skoglund 
208,9, 2) Mats Malm-
berg 207,5, 3) Anita 
Malmberg 207,0 poäng.


