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Åtal för vapen- och narkotikabrott
Mönsterås. Vid ett tillslag hemma hos en man i 
25-årsåldern fann polisen både narkotika och ammu-
nition. Enligt åtalet beslagtog man 266 gram canna-
bis men också amfetamin och kokain.

Under några månaders tid misstänks mannen ha 
köpt narkotika som han dels använt själv, dels sålt vi-
dare, till ett värde av cirka 48 000 kronor.

Som bevisning har åklagaren bland annat åberopat 
mannens omdömen på den webbsida genom vilken 
man kan handla narkotika.

Man beslagtog även tolv hagelpatroner som man-
nen saknar licens för.

Halloweentema på Play
Mönsterås. Det blev en kväll med halloweentema 
när projektet Makerspace besökte fritidsgården Play i 
Mönsterås. Makerspace är ett samarbete mellan Lars 
Magnusson, förstelärare i teknik på Parkskolan, och 
Industrins Ostkustcentrum.

Besökarna fick skriva ut 3D-modeller, bland annat 
i form av dödskallar som var självlysande i mörker. 
Play har köpt in egen UV-belysning och den testades 
också.

– Det blev en riktigt trevlig kväll som kommer att 
göras om med andra teknikteman framöver, säger 
 Camilla Nordin, Industrins Ostkustcentrum.

Lars Magnusson berättar för Ella Jarvisson om hur 
3d-printern fungerar. Foto: privat 

●● Strandagalan 2017 är nu över och med den har en lång rad 
 priser och blombuketter delats ut till entreprenörer av skilda slag.

●● Årets hedersutmärkelse fick Roland Åkesson.
BloMsterMåla. Galan 
 firar femårsjubileum i år 
och passade samtidigt på 
att slå rekord i antal gäster. 
257 personer satt bänkade 
i Blomstermåla folkets hus 
på lördagskvällen för att 
njuta av god mat, under-
hållning, tal och spex från 
scenen.

Kvällens konferencier 
var Göran Ebenhart som  
i tur och ordning lotsade 
både prisgivare och pris-
tagare genom kvällen. 

sist ut av pristagarna var 
förre kommunalrådet 
 Roland Åkesson som fick 
ta emot hederspriset för 
sin långa och stora gärn-
ing i kommunen.

Efter prisceremonin 
blev det dans till hus-
bandet som bland annat 
spelade många Abba-låtar.
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Störst jubel under kvällen väckte hederspriset som i år går till förre kommunalrådet Roland Åkesson. När han gick upp på 
 scenen ställde sig publiken upp och applåderade. Foto: Åsa a Cederbom

Årets kvinnliga företagare blev Pernilla Qvist, här med Niclas 
Petersson, Anders Johansson och Göran Ebenhart.

För underhållningen stod Ninni Bautista, Terese Lööf, Micke 
Grahn och Patric Lundström med husband.

Näringslivet fick en 
kväll i rampljuset

% Fakta

Pristagare 2017

Årets handlare:
Gunnel Werngren, butiken Emida-Fridas Fönster. 
Årets teknikföretag:
Lena Johansson och Per Karlsson, företaget  
Tilka Trading AB. 
Årets Cerisare (kvinnliga företagare):
Pernilla Qvist, företaget Lokalhjälpen i Blomstermåla. 
Årets företagare:
Byggentreprenad i mönsterås AB med bland andra Tommy 
Larsson. 
Årets gröna företagare:
Familjen Ljungfjärd i Vitemåla. 
Årets UF-are:
Alla UF-elever 2016/2017 vid mönsteråsgymnasiet
Hederspriset gick till Roland Åkesson med motiveringen 
”Ett lysande föredöme”. 

”En företagare ska 
man vara rädd om, för 
den är som en häst 
som drar hela lasset”

anders Johansson (C)
kommunalråd i Mönsterås kommun

Noterat
Öppet hus. SPF Seniorerna har haft öppet hus med ett 40-tal 
besökare. Räddningschef Ingemar Idh informerade om rädd-
ningstjänstens organisation, ekonomi och samarbetsavtal 
med Högsby och Oskarshamns räddningstjänster, samt om 
hur man kan skydda sig i hemmet. Värdar var Jan Englund, 
K-E Söderberg, Gunvor Gustavsson, Gun Pettersson och Ulla 
Blomqvist.

Fest. PRO mönsterås har haft oktoberfest med ett 60-tal 
medlemmar som åt trerätters meny. Buttericz underhöll. 
 Värdar var Ulla-Britt, Anita, Anna och Gun.

Brott misstänks efter olycka 
Mönsterås. En personbil körde under natten till 
söndagen av vägen på E 22 i Mönsterås. Nu har poli-
sen skrivit en anmälan om misstänkt vårdslöshet i 
trafik och drograttfylleri.  Larmet kom in vid 04.16 på 
söndagsmorgonen. Bilen ska ha kört av vägen och 
hamnat i ett dike vid sidan av vägen. När polis kom till 
platsen befann sig tre personer, mellan 15 och 20 år 
gamla, vid fordonet. Alla var oskadda, men polisen 
fattade misstankar om drograttfylleri.

– Det var lite oklart vem som kört bilen, säger Åsa 
Emanuelsson, presstalesperson vid polisens led-
ningscentral.

Två utan körkort körde samma bil
Mönsterås. Tidigt under söndagsmorgonen körde 
en bil i diket i höjd med Circle K på E 22 i Mönsterås. 
När polis kom till platsen så var det en hel del folk och 
svårt de hade svårt att avgöra vem som kört och vad 
som hänt. Till slut kunde man konstatera att tre 
 personer befunnit sig i bilen, en 20-åring och två 
15-åringar. Ingen av dem hade körkort och bilen var 
lånad av en släkting. Det finns dessutom misstanke 
om drograttfylla. Normalt vid den här typen av 
 händelser så brukar ingen erkänna att man kört bilen. 
I det här fallet har två personer sagt att det var de som 
körde. 


