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Slöjdkafé – Tälj med Lina

Du får lära dig tälja med kniv samt  
grunderna i hur man hanterar en kniv 
och skapar små föremål. Ta med dig 
egen kniv om du har. Biblioteket bjuder 
på enkel fika. Från 12 år.

När: måndag 23 mars kl. 17:30-20:00
Anmälan senast 16 mars: Hemslöjden 
0481-167 50.
Arrangör: Pårydsbiblioteket i sam- 
arbete med Kalmar läns hemslöjd

Kalmars naturfotofestival 
2020

En heldag med bildutställningar, 
branschföretag, resor, böcker, loppis 
och föreläsningar.  
Läs mer: bildkungen.se

När: lördag 18 april
Var: Bjursnäs bygdegård 
Arrangör: Christer Granberg i samarbe-
te med Studiefrämjandet

Södermöre kommundelsnämnd 20 år

År 2020 firar Södermöre kommundelsnämnd 20 år. Känn på den meningen, 
den är ståtlig, man skulle kunna likna det vid en framgångssaga.  Flera andra 
kommuner har testat att ha kommundelsnämnder med mer eller mindre 
lyckade framgångar. Detta gör Södermöre kommundelsnämnd unik, vi siktar 
nämligen på många fler jubileumsår tillsammans. 

Vad är då tanken med en kommundelsnämnd? Södermöre kommundels-
nämnd bildades 1990 som ett demokratiprojekt i Kalmar kommun för att föra 
besluten närmare befolkningen i Södermöre. Efter projektet så har nämnden 
fått ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveck-
ling. Det innebär att beslutsfattande tjänstepersoner och politiker ska verka 
och finnas nära medborgarna på landsbyggden, som en motvikt till centra-
liseringen som pågått i Sverige i över 100 år. Genom medborgardialoger, 
verksamhetsbesök, aktiviteter, trygghetshöjande dialoger, personliga möten 
på arbetsplatser och i det offentliga rummet kommer politiken närmare sina 
medborgare. Politiken och besluten ska vara nära och lättbegripliga för alla.

Var är vi då 20 år efter bildandet?  Jo, Södermöre är verkligen på gång! Vi job-
bar hårdare än på länge för att utveckla och förbättra Södermöre. Vi kommer 
under 2020 ha fler medborgardialoger, fler verksamhetsbesök, vara synliga 
på mässor och träffar för att alla kan se att vi finns bland medborgarna. För-
hoppningsvis får vi till oss fler förbättrings- och åtgärdsförslag som kan driva 
och utveckla Södermöre framåt. Ditt engagemang är viktigt!

Vi står också inför en otrolig utveckling gällande investeringar och nybygg-
nationer. Det byggs hus och lägenheter på ett sätt det inte gjorts på länge. 
Merparten är än så länge i Ljungbyholm, men Kalmarhems nybyggnation av 
lägenheter i Påryd visar att det är eftertraktat att bo i Södermöre. Samtidigt 
är det en utmaning att hinna planera och bygga infrastruktur som är anpas-
sad för befolkningsökningen.

En satsning som verkligen hjälpt Södermöre är förbättringen av vägar in till 
både Kalmar och Karlskrona.  Geografiskt sett ligger vi på samma plats som 
när Södermöre nämns första gången år 900 e Kr men de tidsmässiga avstån-
den krymper ständigt. Detta gör att folk lättare kan bosätta sig i Södermöre 
och pendla dit jobben finns. Samtidigt har vi en fantastisk skola, vård och äld-
reomsorg som gör att Södermöre är en komplett plats där man kan tillbringa 
hela sitt liv utan att sakna någon pusselbit. 

Tillsammans gör vi Södermöre till vår unika plats på jorden, där vi kan mötas 
och växa tillsammans.  Om vi hjälps åt så att alla har det bra, har även du det 
bra. Tillsammans kan vi göra Södermöre ännu bättre – var en ambassadör du 
med!

Magnus Uhr, ordförande Södermöre kommundelsnämnd



Skogsträdgården – föredrag 
med Philipp Weiss

Lär dig att odla som skogen för att få 
godare mat, skapa en vackrare träd-
gård och göra en aktiv insats för miljön! 
Välkommen på föreläsning med Philipp 
Weiss, en av författarna bakom Årets 
trädgårdsbok 2018, ”Skogsträdgården: 
odla ätbart överallt”. Fri entré, begrän-
sat antal platser. 

När: torsdag 5 mars kl. 19:00 
Var: Södermöreskolans aula
Arrangör: Ljungbyholmsbiblioteket i 
samarbete med Kalmar trädgårdsför-
ening.

Musikquiz med Discojeppe – 
svenskt 1970-tal

Musikquiz i Pårydparken. Discojeppe 
står för musiken och agerar lekledare. 
Låtarna i musiktävlingen har alla på 
något sätt anknytning till 1970-talet. 
Enklare fika finns att köpa från kl. 18:30.

Fina priser! Fri entré, varmt välkommen! 
Ingen föranmälan.

När: tisdag 5 maj kl.19:00
Var: Pårydparken
Arrangör: Pårydsbiblioteket  
0480-45 29 79
  

Karlslunda Hembygdsförening

Landskapets och gårdarnas historiska 
kartor berättar. Föreläsning om Vöre-
hult med Dennis Ljungström.

När: tisdag 31 mars kl. 18:00 
Var: Björkhaga 

 
Familjelördag på 
Ljungbyholmsbiblioteket 

När: lördag 25 april kl. 9:30-13:30
Var: Ljungbyholmsbiblioteket
Arrangör: Ljungbyholmsbiblioteket i 
samarbete med Ljungbyholms GOIF, 
Ljungby hembygdsförening och Triang-
elteatern.

Kom till en lustfylld och glittrande sago- 
stund med Lady Busty & Miss Shameless, 
som är svenska ambassadörer för 
Drag Queen Story Hour (DQSH). DQSH 
härstammar från USA och startades av 
Michelle Tea och Radar produktions i San 
Fransisco 2015. De läser ur normkreativa 
barnböcker som utmanar traditionella 
könsnormer.   
10:00-10:30 För barn 2-4 år, böckerna 
”Konrads klänning” och ”Var är pappas 
skor?”
11:00-11:30 För barn 4-7 år, boken ”Upp-
finnarJohanna & skrämselmaskinen”

”Boomboomtjoffpoff” Heléne Ingvars-
dotter och Thomas Wiegert bjuder på 
roliga sång- och rörelselekar där alla får 
sjunga mycket. Fiolelever från Kultur-
skolan i Kalmar spelar.
12:30-13:30 För alla åldrar.

Hela dagen:

Vi har glitterlim och 
färgläggningsbilder. Måla en 
ansiktsmask eller en krona. Ronja, 
Triangelteatern, gör ansiktsmålning på 
barn. Ljungbyholms GOIF säljer korv 
med bröd, Ljungby Hembygdsförening 
säljer hembakad fika! 

Familjelördag i Påryd

Välkommen på familjelördag i Påryd- 
parken! Inbjuden för dagen är Påryds- 
kändisen Freddie ”Fab Freddie” Svensson 
som bland annat kommer hålla till i vår 
välfyllda pysselhörna.  Programmet för 
övrigt bjuder bland annat på teaterföre-
ställningen ”Nallefabriken” med Martin 
Ibohm samt olika danspass för barn 
med Maria.  Enklare mat och fika finns 
att köpa. Fri entré, ingen föranmälan! 
Håll ögonen öppna – mer information 
kommer inom kort!

När: lördag 2 maj, tid meddelas senare
Var: Pårydparken
Arrangör: Biblioteken i Södermöre 
tillsammans med Påryd parkförening 

Familjelördag på 
Hagbybiblioteket

Biblioteket bjuder in till familjelördag 
med en hejdundrande fest! Kom och se 
barnteater ”Nasse hittar en stol” (från 3 
år). Södermöre För Alla dukar upp med 
pysselbord, ansiktsmålning och säljer 
enklare fika samt korv med bröd. Mia 
Mellström och Anna Lindblom berättar 
om sin bok ”Stick”, en bok om diabetes. 
Tävling ”Rimskåpet” med bokvinster.  
Mer information kommer senare i vår 
så håll utkik! Varmt välkomna! 

När: lördag 28 mars kl. 10:00-14:00
Var: Hagbybiblioteket



Sportlovsprogram v. 8

Sportlovet = Snögubbejakt!

Kom in på biblioteken i Södermöre 
under sportlovet och leta snö- 
gubbar som har gömt sig. Hur 
många kan Du hitta? Ta chansen att 
vinna en bok! Färgläggningsbilder 
och annat pyssel finns också under 
lovet för pysselsugna barn och 
vuxna. På biblioteket kan du låna 
TV-spel, DVD-filmer, pysselböcker, 
gåtböcker och mycket, mycket mer.

Fritidsgården Hobban

MÅNDAG: 
10:00-11:30 ”Hopp och skutt”, gympa 
för barn mellan 0 och 11 år i vuxet 
sällskap. Gamla gymnastikhallen 
Ljungbyholm. Gratis!
15:00-21:00 Fritidsgården Hobban 
öppen.

TISDAG:
Ca 08:30-13:00 Ishallen för ungdomar 
i årskurs 5-9. Gratis! Mer info kommer.

ONSDAG:
11:00-23:00 Filmmaraton ”Twilight-sa-
gan” , anmälan krävs.
15:00-21:00 Fritidsgården Hobban 
öppen.

FREDAG:
15:00-22:30 Fritidsgården Hobban 
öppen. Roliga tävlingar och mat!

Biblioteken i Södermöre

TISDAG: 
13:00-14:30  på Ljungbyholms- 
biblioteket. ”Teckna Zombies!”
Jimmy Wallin, professionell serieteck-
nare och illustratör, leder workshopen. 
Begränsat antal platser. 
Anmälan till: Ljungbyholms- 
biblioteket, 0480-45 29 70 eller  
ljungbyholm.bibl@kalmar.se 

ONSDAG:
10:00 på Pårydsbiblioteket. ”Berättel-
ser från Himlavalvet – Sigrid Olden-
burg”. Sigrid Oldenburg berättar sagor 
från Himlavalvet.

”Stjärnhimlen är full av urgamla histo-
rier. Hör berättelsen om Orfeus som 
besegrar monsterhunden Kerberos 
med sin sång. Om Perseus iskalla 
äventyr mot vidundret i norr. Och om 
Himladrottningen som är beredd att 
göra vad som helst för att skilja två 
stjärnor från varandra. Till och med 
förvisa dem till jorden”.
Från 6 år.
Föranmälan till: 0480-45 29 79  eller 
paryd.bibl@kalmar.se 
Fri entré! Varmt välkommen!

Årets Södermöreklassiker 

Södermöre klassikern består av fyra del-
moment som samtliga ska genomföras 
i Södermöre. Tanken med Södermöres 
klassiker är att förbereda sig inför att 
genomföra ”En svensk klassiker”.  Denna 
variant ska fungera som inspirations-
källa för kontinuerlig träning, som 
förberedelse inför större utmaningar 
och ett tillfälle att träffas och göra roliga 
saker tillsammans. Du kan delta i ett lopp 
eller alla fyra, men för att bli en godkänd 
Södermöreklassiker måste du ha slutfört 
alla fyra momenten. Alla som deltar får 
en medalj. Är du intresserad av att vara 
med eller vill läsa mer om våra idéer så 
hittar du oss på Facebook.

Datum och tider för årets tävlingar:
• MTB 12 april kl. 17:00 i  

Vassmolösa
• Landsvägscykling 21 maj kl. 10:00 

i Hagby
• Simning 4 augusti klockan 18:00 

i Ekenäs
• Löpning 19 september kl.10:00  i 

Kolboda
• Skidåkning i Hagbyspåret ge-

nomförs när vädret tillåter, håll 
utkik på Facebook.

Startavgift: 50 kr, löses på plats. 
Ingen föranmälan krävs. 
Vid frågor kontakta: Per Thuresson 
0705-78 78 18

BOKSNACK för årkurs 4-6 på 
Ljungbyholmsbiblioteket 

När: onsdag 8 april kl. 15:00-16:00
Anmälan till biblioteket:  
0480-45 29 70 eller  
ljungbyholm.bibl@kalmar.se, senast 
fredagen innan Boksnacket.

I brunbjörnens rike – en 
resa till finska björnmarker 
– Christer Granberg

Christer Granberg håller sin föreläsning 
”I brunbjörnens rike – en resa till finska 
björnmarker”. Du får lära dig fakta 
om björnen och uppleva spänningen 
med att komma nära dessa storvuxna 
muskelpaket. Christer bjuder också 
på många fina och unika bilder på 

björn. Christer bor i Kolboda och har 
tidigare hållit i olika fotokurser och haft 
många föreläsningar/seminarier om 
natur och fågelfotografering.  Fri entré! 
Varmt välkommen! Ingen föranmälan.

När: onsdag 26 februari kl. 18:00
Var: Hagbybiblioteket
Arrangör: Hagbybiblioteket  
0480-45 29 73
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Hemsida: kalmar.se/sodermore  
Telefon: 0480-45 29 00 
E-post: sodermore@kalmar.se

Johan Persson (S): ”Min relation till Södermöre är väldigt stark”

För att fira att Södermöre kommundel fyller 20 år kommer det varje månad att göras en 
intervju med en person som har betytt mycket för Södermöre. Den första intervjuperso-
nen är Johan Persson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. 

- Min relation till Södermöre är väldigt stark. Jag bor där och trivs verkligen. Det är en fan-
tastisk miljö att leva sitt liv i. Sen tänker jag framförallt på tre saker när det gäller Söder-
möre: vi har ett väldigt rikt kultur- och föreningsliv, vi har fantastiska boendemiljöer och 
vi har också väldigt mycket av entreprenörskap, och då tänker jag särskilt på de gröna 
näringarna som är mycket av Kalmars basnäring som finns i Södermöre. 

Johan Persson märker att intresset för att bo och leva i Södermöre har ökat. Han har 
många fina minnen från Södermöre men ett av minnena sticker ut lite extra. 

- Ett av mina bästa minnen, det finns väldigt många sådana ifrån Södermöre, är in-
vigningen av Hagbyskolan. När vi äntligen kunde landa denna stora investering, med 
utbyggnad både i Halltorp och i Hagby. Det var en lång resa och det var välbehövligt. 

Det var också en viktig signal om att i Kalmar satsar vi på landsbygdens skolor och inte 
bara bygger inne i stan. 

Missa inte nästa intervju med en person som betytt mycket för Södermöre, den 20:e varje 
månad på facebook.com/sodermorekommundel/ .

 
Guldstunden - Södermöres guldfest

Bjursnäs bygdegård var välbesökt när Södermöre kommundel skulle firas. Vinnarna 
i kategorierna Personalpriset - steget före, Årets företagare och Årets eldsjäl skulle 
utses. Årets företagare och Årets eldsjäl hade nominerats av allmänheten i Söder-
möre kommundel. En enhällig jury utsåg Solgläntan till Personalpriset, Friskvård & 
massage Hagby som drivs av Ingela Thuresson till Årets Företagare samt Bygdespe-
let till Årets eldsjälar. Under kvällen uppmärksammades även de medarbetare från 
Södermöre kommundel som arbetat i 25 år.
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Fototävlingen Underbara 
Södermöre

Du bjuds in att delta i vår fototävling 
Underbara Södermöre. Vi vill tillsam-
mans med dig som Södermörebo 
uppmärksamma 20-årsjubiléet av 
Södermöre kommundel. Fototävlingen 
pågår under hela 2020 och kommer 
resultera i en almanacka med tolv av de 
inskickade bilderna. Almanackan kom-
mer sedan att delas ut till alla hushåll i 
Södermöre inför 2021. 

Instruktioner och kriterier
Kriteriet för att få delta är att bilden ska 
vara tagen i Södermöre under 2020. 
Max 3 bilder per deltagare får skickas 
in. Vi kan endast ta emot digitala bilder 
som är högupplösta (minst 300 dpi). 
Du skickar in ditt bidrag genom att fylla 
i formuläret på 
kalmar.se/underbarasodermore

Sommarjobba hos oss!

Södermöre är en levande landsbygd 
och våra sommarjobb ger dig erfaren-
heter för livet samtidigt som du vässar 
ditt CV och tjänar extrapengar. 
På Kalmar kommun finns 1 000 av 
Sveriges viktigaste sommarjobb. Vi har 
jobb inom många olika arbetsom- 
råden. Se vilket som passar dig bäst på 
kalmar.se/sommarjobb 
Välkommen med din ansökan redan 
idag!


