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Utmanande tider
I vanliga fall är april och maj en tid av hopp, glädje och förväntningar. Våren 
är i full blom och det börjar grönska så där underbart som det bara kan göra 
i maj. 

Men i år är det en det är en väldigt speciell vår. Vi står inför en stor utmaning 
med corona-pandemin som sveper över världen. Vi i Kalmar kommun har 
drabbats relativt milt och vi hoppas att det fortsätter så. 

Förvaltningen i Södermöre gör sitt yttersta för att minimera effekterna av 
pandemin och försöker ligga steget före. Det är hård press på all personal 
men alla gör sitt yttersta och tillsammans löser vi detta. 

Men vi alla i Södermöre har ett ansvar att hjälpa till. Håll avstånd och håll ut.
Försök att komma på aktiviteter som fungerar i dessa tider av social distans-
ering. Passa på att utforska nya pärlor i vår underbara omgivning. Passa 
även på att gynna våra lokala företag och organisationer så de finns kvar när 
denna kris är över. 

Och till sist, glöm inte att tänka på de som har det tuffast i dessa tider – våra 
äldre och de i riskgrupper som har avskärmat sig och sitter i karantän. Ring 
så ofta ni kan, skicka videohälsningar, anordna konserter på distans där barn 
och barnbarn sjunger och uppträder för att hitta de ljusglimtar som gör att 
vi kan komma igen, stärkta och med förhoppning om att vi kan återgå till 
vardagen inom en snar framtid. 

Tillsammans klarar vi allt!
Magnus Uhr

Rörelse är skönt!
Under vårterminen har elever och 
personal på Pårydsskolan haft en 
gemensam stund med rörelseglädje på 
tisdagar och torsdagar. Alla har då sam-
lats för att inleda dagen med en kort 
pulshöjare för att på så sätt känna sig 
förberedda för inlärning. Under knappt 
10 minuter har alla efter förmåga gjort 
olika rörelser till musik. 

De två pedagogerna Sofie Grönlund 
och Mattias Söderberg har introducerat 
aktiviteten och lett passen. “Vi vill visa 
att det är kul att röra på sig tillsammans 
med andra”, säger Sofie och Mattias. 
“Rörelse påverkar även vår inlärningsför-
måga på ett positivt sätt”, menar Sofie.

Pårydsskolan har även rastaktiviteter 
för alla elever. Aktiviteter som presente-
ras av skolans pedagoger och som leds 
av skolans äldre elever. Även det en 
framgång. Planen är att fortsätta med 
dessa inslag kommande läsår.

Nu sanerar vi vid Vassmolösa ångsåg
Mellan 1946 och 1976 fanns ett sågverk i Vassmolösa. I verksamheten användes ett 
så kallat doppningsmedel för att undvika att virket blev blått av svampangrepp. Efter 
en tid visade det sig att detta ämne var giftigt och på grund av detta har vi nu föro-
reningar i marken där sågverket låg.

Vassmolösa ligger på Nybroåsen, som är en viktig källa till kommunal vattenförsörj-
ning. För att förhindra att gifterna kommer ner till vattnet är det därför viktigt att 
sanera området. För några år fick vi medel från Naturvårdsverket för att sanera en 
första etapp och nu är det dags för den andra. 

Förberedande arbete har redan inletts och efter sommaren kommer schaktarbetena 
påbörjas. Under saneringen grävs giftiga massor upp och fraktas bort. Sedan ersätter 
vi med nya massor. Efter arbetets slut kommer området att få växa tillbaka till natur. 
Saneringen beräknas vara färdig våren 2021. Läs mer på kalmar.se/vassmolosa
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Sommaröppettider biblioteken 
i Södermöre
Perioden 15/6-14/8 har biblioteken 
öppet enligt nedan. Varmt välkommen!

Hagby
Bemannade öppettider:
Tisdag och torsdag 15.00-19.00
Meröppet varje dag 08.00-21.00

Ljungbyholm
Bemannade öppettider:
Måndag och onsdag 15.00-19.00
Meröppet varje dag 08.00-21.00

Påryd
Måndag 15.00-19.00

Sommarens öppettider på 
Hobban
Vecka 25
Måndag: 15.00-22.00
Tisdag: 15.00-22.00
Onsdag: 15.00-22.00

Vecka 26
Måndag: 15.00-22.00
Tisdag: 15.00-22.00
Onsdag: 15.00-22.00
Fredag: 15.00-22.30

Vecka 27
Måndag: 15.00-22.00
Tisdag: 15.00-22.00
Onsdag: 15.00-22.00
Fredag: 15.00-22.30

Vecka 28
Måndag 15.00-22.00
Onsdag: 15.00-22.00
Fredag: 15.00-22.30

Vecka 33
Onsdag: 15.00-22.00
Fredag: 15.00-22.30

Sista chansen att ansluta till 
fiber i Påryd med omnejd!
Kopparnätet som ADSL-abonnemang-
en använder kommer att avvecklas 
och detta har redan påbörjats i Kalmar 
kommun, i området runt Påryd pro-
jekteras nu och byggs för fiber. Möjlig-
heten att efteransluta sig är osäker och 
förmodligen kan inte samma anslut-
ningsavgift erbjudas. Bredbandsanslut-
ning via fiber är en framtidssäkring av 
fastigheter och hushållskommunika-
tion på landsbygden. Via fiber kan ni 
ringa, surfa, titta på tv samt ta del av 
digitaliseringens möjligheter.
 
Besök fibertillalla.se för att beställa 
bredband via fiber till er fastighet. Skriv 
in din adress och följ anvisningarna 
för att anmäla intresse och beställa 
fiberanslutning.

Meröppet på 
Ljungbyholmsbiblioteket!
Snart kan du använda Ljungbyholms-
biblioteket mellan klockan 08:00 och 
21:00 sju dagar i veckan! Preliminärt 
startar vi upp meröppet måndagen 
den 1 juni. För att kunna använda 
vårt meröppna bibliotek behöver du 
vara minst 18 år och registrerad som 
mer öppet-låntagare på Ljungbyholms-
biblioteket. Du registrerar dig under 
bibliotekets bemannade öppettider – 
lånekort och legitimation krävs. 

Under meröppettid kan du till exempel 
återlämna och låna böcker och tidskrif-
ter eller slå dig ner i en fåtölj och läsa. 
Våra bemannade öppettider förblir 
oförändrade. Kom till biblioteket och 
hämta en folder om meröppet eller 
fråga personalen.

Utomhusaktiviteter för alla
Allt fler väljer att aktivera sig på ledig tid. I år färdigställdes ett nytt friluftsprogram 
för Kalmar kommun som presenterar Kalmars utbud för friluftsliv och vilken poten-
tial det finns att utveckla friluftslivet. Vi vill att fler ska upptäcka möjligheterna att 
komma ut och njuta av vårt fantastiska natur- och kulturlandskap, så ta med hela 
familjen och upplev vår härliga natur med start i Södermöre. För tips, besök 
kalmar.se/upplevelser-i-coronatider
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Stöd i coronatider
E-handla
Att handla mat via Internet kan vara en bra lösning när du inte kan gå till butiken. 
Kalmar kommuns seniorlots kan hjälpa dig att komma igång om du tycker att det 
är svårt med tekniken. Seniorlotsen nås måndag till fredag kl. 09.00-10.00 Kontakt 
Seniorlots: 0480-45 36 41. 

Hemsändning av mat- och hushållsvaror 
Att gå till butiker är något som Folkhälsomyndigheten avråder dig som är 70 år eller 
äldre från. Du som är 70+ kan därför tillfälligt få hemsändning av mat en gång i 
veckan. Stödet gäller om du handlar för minst 200 kr. Har du några frågor om hem-
sändning kontaktar du Kalmar kommuns kontaktcenter på 0480-45 00 00.

Matdistribution
Räcker det inte med hemhandling? Du kan ansöka om att få lagad mat hem till dig, 
vänligen ta kontakt med en av våra biståndshandläggare för att prata om vad det 
finns för insatser. Du når kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter på 
telefon 0480-45 00 00.

Vill du ha sällskap?
Mellan klockan 08:30-12:00 på vardagar kan du ringa 0480-45 00 00 för att bli kopp-
lad till några av våra medarbetare från kommunens träffpunkter. De finns där om du 
behöver råd och stöd, eller om du bara vill prata med någon.

Take away-lån från biblioteket
Ta del av bibliotekets resurser utan att utsätta dig själv eller andra för smittorisk! 
 
Vi plockar ihop medier efter dina önskemål. Enligt överenskommelse lämnar vi ut vid 
entrén under ordinarie öppettider/ bemannade öppettider. Gäller även reservations-
böcker. Du behöver alltså inte gå in på biblioteket för att kunna låna. Lånetiden är nu 
ändrad till sex veckor (förutom böcker som är reserverade). Glöm inte att ta med dig 
egen kasse. Beställ take away genom att ringa eller maila biblioteken:

Hagbybiblioteket Ljungbyholmsbiblioteket

Telefon: 0480-45 29 73 Telefon: 0480-45 29 70

E-post: hagby.bibl@kalmar.se E-post: ljungbyholm.bibl@kalmar.se

Pårydsbiblioteket
Telefon: 0480-45 29 79
E-post: paryd.bibl@kalmar.se

"Jag är en återvändare till 
Södermöre” 
Förvaltningschef Lena Thor trivs bra 
i Södermöre och det har hon gjort 
sedan hon var liten.

- Min relation till Södermöre är att jag 
är en återvändare. När jag var liten åkte 
jag hit och hälsade på farmor och far-
far, och det är ett sådant varmt minne 
som lever i mig fortfarande. Min första 
rektorstjänst hade jag i Halltorp och där 
trivdes jag väldigt bra. 

Att Lena Thor trivdes så bra med rek-
torstjänsten i Halltorp var anledningen 
till att hon sedan sökte tjänsten som 
förvaltningschef. 

- Jag är mest stolt över det engagemang 
som finns och med ett det fokus som 
finns på att hitta lösningar bland invå-
nare och medarbetare i Södermöre. Det 
gäller både medarbetare och invånare 
här. Det ger henne trygghet i dessa tider 
av pandemi. Vi kommer att reda ut den 
här situationen som råder nu.

För att fira att Södermöre kommundel 
fyller 20 år publiceras varje månad en 
film på Facebook. I filmerna träffar vi 
personer som har betytt mycket för 
 Södermöre. Förvaltningschef Lena Thor 
var personen i april månad. Se filmen 
med Lena och alla andra filmer på 
 facebook.com/sodermorekommundel
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Hemsida: kalmar.se/sodermore  
Telefon: 0480-45 29 00 
E-post: sodermore@kalmar.se

Palliativt samverkansprojekt i Södermöre
På bilden syns Karina Åberg, tidigare enhetschef på Möregården som föreläser om 
det palliativa arbete som bedrivs på enheten.

Under 2017 så uppkom idén om att få utveckla den palliativa vården i Södermöre 
genom olika åtgärder bland annat genom att skapa ett palliativt team med under-
sköterskor. Enheten har under de senaste två åren arbetat med olika förbättrings-
åtgärder och kompetensutveckling för vårdpersonal. Arbetet tillsammans med 
personalen har bland annat mynnat ut i att enheten tagit fram ett ”palliativt kit” som 
också kommer användas i hela kommunen.

Karina Åberg berättar att vinsterna med att skapa palliativa team gör att vi kan säker-
hetsställa att alla får god omvårdnad med symtomlindring i livets slut och persona-
len får en ökad kunskap, vilket skapar trygghet för de boende.

Vill du vara med i Södermöres almanacka 2021?
Under 2020 så har vi utlyst en fototävling, vi vill tillsammans 
med dig som Södermörebo uppmärksamma 20-årsjubiléet 
av Södermöre kommundel. Fototävlingen pågår fram till och 
kommer resultera i en almanacka med tolv av de inskickade 
bilderna. Almanackan kommer sedan att delas ut till alla hus-
håll i Södermöre inför 2021. 

Instruktioner och kriterier 
Bilden ska vara tagen i Södermöre. Max tre bilder per del-
tagare får skickas in. Vi kan endast ta emot digitala bilder som 
är högupplösta (minst 300 dpi). Skicka in ditt bidrag och fyll i 
formuläret på kalmar.se/underbarasodermore
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