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Håll i - tack till dig som kämpar lite till!
Några veckor har gått sedan vi drog i gång andra 
halvan av 2021 i Södermöre. Mycket är sig likt, men 
ändå har jag en känsla av något nytt. En skön känsla, 
och så här års får jag ofta känslan av en nystart. 
Kanske en rest efter alla år i skolbänken då augusti 
innebar nystart i form av nytt läsår. Jag känner ett 
nystartsfokus - hösten är en tid att starta om och 
som innebär nya möjligheter. Då är det underbart 
att få arbeta i Södermöre, möjligheternas landsbygd.

Södermöre kommundel har mycket att erbjuda. Här finns en stor variation i 
natur och upplevelser, och det är nära till det mesta. Använd hösten till att 
upptäcka nya platser och pröva något du aldrig gjort tidigare. Min ambition i 
Södermöre kommundel är att bevara och utveckla allt bra som redan finns 
och görs. Kommundelsnämnden vill se en positiv utveckling såväl i våra 
verksamheter som i Södermöres olika orter och samhällen. Det är en  
ambitionsnivå som krävs för att hela kommundelen ska fortsätta utvecklas. 
Det är viktigt att skapa en kommundel som är en attraktiv plats att jobba, 
leva och bo på. 

Hösten står för dörren men återgången till vardagen kommer inte kunna se 
ut som vanligt. Mycket är som det varit tidigare under pandemin – 
rekommendationer om fysisk distansering, att stanna hemma vid sjukdom 
och riskgrupper kvarstår. Håll i – tack till dig som kämpar lite till!

Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundel

Konst runt
För 22:e året bjuder vi in till konstrunda 
i Emmaboda, Nybro och  
Torsås kommun samt Södermöre  
kommundel i Kalmar kommun.  
Den 11–12 september öppnar 46 
jurybedömda konstnärer upp sina 
ateljéer för allmänheten. Deltagarna 
presenteras i en gemensam samlings-
utställning som i år är förlagd i Ådala 
bruk i Ilingetorp, strax utanför Torsås. 
Där kan besökaren få ett samlat grepp 
om innehåll och uttryck och sedan 
lägga upp sin runda och besöka sina 
favoriter. Information om konstnärerna, 
vägbeskrivningar och karta finns på 
biblioteken och i kommundelshuset 
samt på konstrunt.nu Här i Södermöre 
kan ni besöka Ann Rydh, Tomas Rydh, 
Lena Cras i Kolboda och  
Louise Swärdshammar i Bjursnäs.

Har du tips på lokal för 
konstutställning?
Hösten 2022 är kommundelen värd för 
Konst runt och vi söker nu en lokal som 
kan fungera som utställningshall andra 
veckan i september. Har du tips på 
lokal? Kravet är att den är  
tillgänglighetsanpassad, har el och  
utrustad med toalett. Tipsa oss  
gärna på sodermore@kalmar.se  
eller 0480-45 29 00
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Jag vill veta vad du tycker
på så sätt kan vi bättre möta dig och dina behov.  
Nu finns nya tider där du kan boka ett möte med vår  
kommundelschef för att ställa en fråga eller berätta vad du 
funderar på och gärna vill framföra. Höstens tider är:  
1 oktober mellan 08.30-11.00 och 24 november 13.30-16.00. 
Boka på hemsidan kalmar.se/bokakommundelschefen 
eller ring 0480-45 29 00

Uppmärksammande av 100 års demokrati
Demokratins genombrott skedde 1921 när vi fick allmän och 
lika rösträtt. I höst kommer Södermöres bibliotek att upp-
märksamma detta genom en affischutställning som Sveriges 
Riksdag har tagit fram ”Ja, må den leva” som berättar  
historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt.  
En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land. 
Välkomna!

Södermöres ungdomspeng för aktiviteter 
genomförda av unga för unga 
Vet du om att kommundelsnämnden har 10 000 kronor för 
unga att ansöka om för aktiviteter? Kommundelsnämnden 
vill stödja projekt som ungdomar vill genomföra för andra 
ungdomar. Så om du är upp till 24 år och har du en idé om 
att göra något för dig och andra unga i Södermöre kan du 
ansöka om pengar från oss för att förverkliga din idé.  
Exempel på ungdomsprojekt vi stöttat genom åren:  
Inspirerande hälsokväll, skatepark och inköp av pyssel.  
Mer information och ansökan: kalmar.se/aktivitetspott

Bygdepeng
Är ett stöd för lokal utveckling som kan sökas av föreningar. 
Projekt som beviljas bygdepeng ska spegla vad  
medborgarna vill göra tillsammans för att utveckla orten 
eller området. Bygdepeng finns att söka 2021 och 2022 och 
det finns 2 miljoner kronor i potten för respektive år.  
Exempel på bygdepengsprojekt som beviljats 2021:  
motorikhinderbanor, basketplan och basketkorgar,  
utrustning för pickleball, lekplatser, utegym, grillplatser, 
blommor till ett centrum, hjärtstartare. upprustningar av 
badplatser och vindskydd. För information och ansökan: 
kalmar.se/bygdepeng

Miljöpeng
Föreningar som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder 
eller projekt kan ansöka om miljöpeng hos Kalmar kommun. 
Nästa ansökningsomgång avslutas 1 december.  
För information och ansökan: kalmar.se/miljopeng

Företagarträff
Kommundelsnämnden bjuder in dig som driver företag i 
Södermöre på frukost den 8 oktober kl. 7.30 i kommundels-
huset i Ljungbyholm. Vi vill gärna ha dialog med dig som 
företagare för att veta vad som fungerar bra och vad som
kan göras för att underlätta din vardag. Vi vill också lyssna in 
om det finns behov eller önskemål på ett företagarnätverk i 
Södermöre? Du vet väl om att vi gärna hjälper till i stora och 
små frågor? Anmäl dig till vår kommundelsutvecklare 
hanna.ivarsson@kalmar.se
Hoppas vi ses!
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”Det går att göra saker om man vill och  
är engagerad”.
Vi har träffat Adam Nilsson som är 15 år gammal och bor i 
Ljungbyholm med föräldrar och syskon. Adam är en av  
initiativtagarna och drivkraften bakom skateparken i  
Ljungbyholm. Det var genom ett medborgarförslag till  
Kalmar kommun som han tillsammans med kompisar och 
stor stöttning från Ljungbyholms GOIF (LGOIF), kunde ta det 
där första åket drygt 8 månader senare.

Hur fick ni idéen om att anlägga en skatepark  
i Ljungbyholm?
— Jag och mina kompisar började skatea för drygt ett år 
sen och den sommaren fick vi inget sommarlovs-busskort så 
det blev dyrt att åka buss och det var krångligt att ta sig till 
skateparker. Föräldrarna var inte heller så glada över att  
behöva skjutsa oss. Vi var mycket på den här platsen och 
åkte då, vi byggde med provisoriska grejer, säger Adam och 
visar platsen där det idag står flera riktiga skateanordningar.

— Jag sa till mamma att det skulle vara kul med en skate-
park här, hon sa att jag borde skriva ett medborgarförslag 
om saken. Så jag skrev och vi fick svar och blev kallade till 
ett möte med kommunen och LGOIF. Alla var positiva men 
vi blev vi tvungna att starta förening eftersom man inte får 
hantera pengar från kommunen privat, vi blev då en sektion 
i LGOIF, berättar Adam. 

Hur kändes det att behöva gå med i en förening och 
arbeta ideellt? 
— Det var rätt så förväntat. Vi var många som ville detta, vi 
är fortfarande många som jobbar och står bakom  
skateparken, ett tiotal personer och fler utifrån.

Hur kändes det att bli lyssnad på? 
— Det var kul, jag trodde kanske inte att de skulle lyssna på 
oss som var så unga. Det känns bra att vi kunde göra något 
som faktiskt förändrade något till det bättre, säger Adam. 

Jag tror vi har inspirerat många unga, framför allt att det går 
att göra saker om man vill och är engagerad.

Hur kändes det när skateparken äntligen stod klar? 
— Det var så skönt! Det kändes stort och att vi gjort något 
bra. Första fredagen kom typ alla Kalmars skateare hit, det 
var stort!, säger Adam med ett leende.

Hur mycket arbete har ni lagt ner för att ro detta i land? 
— Jan Martinsson (ordförande i Lgoif ) har varit en ovärderlig 
hjälp för oss. Han har hjälpt oss att starta skatesektionen och 
hjälpt oss med ansökningar till RF SISU, kommundelsnämn-
dens aktivitetspott för unga och sparbanksstiftelsen Kronan, 
för att få ihop finansieringen till skateparken. Själv har jag 
deltagit på möten, svarat på mail, varit med på kultur och 
fritidsnämnden där politikerna ställde frågor.
 
Vi stötte egentligen bara på ett problem, skateparken kom 
i stora tunga delar och vi visste inte hur vi skulle frakta 

ner dem hit, men då fick vi hjälp av Mats, en lantbrukare i 
trakten, som kunde köra hit det med sin traktor. Skateparken 
kom som ett stort pussel som skulle skruvas och passas ihop, 
men alla slöt upp när det var dags att sätta ihop den, det tog 
fyra dagar totalt. 

Idag sitter Adam i LGOIFs styrelse, han har lärt sig mycket 
om hur en verksamhet drivs och han tror att han kommer ha 
stor nytta av det i framtiden. 

— Det ger ett ganska stort försprång att få vara med och 
lyssna hur det fungerar. Det är mycket mer jobb än man tror 
att driva en förening, säger Adam.

I höst väntar idrott och ledarskap på Stagneliusskolan för 
Adam och på frågan vad han tror livet kommer ge så är 
det just nu att corona lättar så att han kan sommarjobba 
framöver. Men på längre sikt är det resa och upptäckandet 
av världen och andra perspektiv som lockar.

— När det är klart vill jag tillbaka, och helst till Ljungbyholm, 
avslutar Adam. 

Tack för pratstunden Adam och varmt lycka till  
i framtiden!

Adam Nilsson
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Hemsida: kalmar.se/sodermore  
Telefon: 0480-45 29 00 
E-post: sodermore@kalmar.se

Biblioteken i Södermöre 
fortsätter med digitala 
tipspromenader
Sommarens digitala tipspromena-
der fortsätter även i höst! Testa dina 
kunskaper inom olika ämnen och få 
samtidigt in mer rörelse i vardagen. Det 
finns quiz för både barn och vuxna. Du 
väljer själv när du börjar och var du går. 
Ladda ned gratisappen Active Quiz och 
ange Quiz-ID: BIBBLAN för att delta.
Lycka till!

Biblioteken i Södermöre finns 
på Instagram
Följ oss på Instagram  
@bibliotekenisodermore för att ta del 
av boktips, evenemang, tävlingar och 
annat kul som händer på biblioteken i 
Hagby, Ljungbyholm och Påryd.

Google Sites – Biblioteken i Södermöre 
Nu är bibliotekens Google Site uppdaterad med nya boktips! Boktipsen är 
riktade mot vårdnadshavare, pedagoger och barn i förskola och åk F-3. 
 Förutom boktips hittar du också information om biblioteken, filmer om 
läsning etc. Gå gärna in och kika: 

https://sites.google.com/skolakalmar.se/biblioteken-i-sdermre/startsida

Södermöre kommundelshus
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