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Ser fram emot 2022
Vi har nu lämnat vinterns helger bakom oss och 
tagit klivet in i ett nytt år. Intensivt arbete pågår 
med årsbokslut och att sätta i gång arbetet i våra 
verksamheter utifrån målen i verksamhetsplan 
2022. Det som fortfarande påverkar oss och vårt 
arbete är den pågående pandemin. Trots den 
intensiva perioden funderar vi alltid på hur vi kan 
förbättra. Där tar vi  hjälp av bland annat resultat 
från medarbetarenkäter, Socialstyrelsens brukar-
undersökning, elev- och vårdnadshavarenkäter 
och givetvis synpunkter och förslag från medarbetare och er invånare i  
Södermöre.  Tillsammans hjälps vi åt att utveckla Södermöre.

Södermöre kommundelsnämnd har ett särskilt uppdrag att arbeta med  
demokrati. Syftet är att invånarna ska känna närhet till de politiska beslut  
som fattas och att det ska vara enkelt att påverka. Nu vill Södermöre kom-
mundelsnämnd utveckla demokratin genom att involvera medborgarna i 
det som kallas medborgarbudget.  Medborgarbudget innebär att medborg-
arna får vara med och bestämma om en del av vad den kommunala bud-
geten ska användas till. Södermöres medborgarbudget kan användas inom 
landsbygdsutveckling. Arbetet påbörjas under 2022 och först ut är Tvärskog. 
Du kan läsa mer på kalmar.se/medborgarbudget. 

I vår planerar vi för att kunna genomföra föreningsdialoger och senior-
dialoger fysiskt. Dialogerna är ett bra sätt att skapa ett engagemang och att 
kunna vara med och påverka Södermöres utveckling. Håll utkik på Söder-
möres Facebook eller anmäl dig till Södermöres medborgarpanel på  
kalmar.se/medborgarpanel, för att få inbjudningar direkt till din mailadress. 

Ps. Tänk på att ute blir för varje dag lite ljusare så uttrycket ”vi går mot ljusare 
tider” stämmer in nu. Jag ser fram emot ett 2022 fyllt av nya möjligheter.

Lena Thor,  
förvaltningschef i Södermöre kommundelsförvaltning

Sportlovspåse på biblioteken i 
Södermöre! 
Kom in tillsammans med ditt barn 
och hämta en sportlovspåse under 
bemannade öppettider på något 
av biblioteken i Södermöre under 
sportlovet. I påsen finns en gratis bok 
och lite pyssel. Vi har påsar för barn 
mellan 6-9 år samt 9-12 år. En påse per 
barn. Gäller endast under sportlovet. 
Begränsat antal, går ej att förboka, först 
till kvarn.  Varmt välkomna!

Familjelördag på 
Ljungbyholmsbiblioteket!  
Lördagen den 9/4 klockan 10.00-13.00 
arrangerar Ljungbyholmsbiblioteket 
familjelördag på biblioteket. Temat är 
cirkus och det blir show med Clownen 
Martino klockan 11.00. Fri entré, 
ingen föranmälan. Förutom showen 
så finns det möjlighet att måla färg-
läggningsbilder och gå vår tipsrunda! 
Södermöre För Alla anordnar i 
samband med detta även pyssel på 
fritidsgården Hobban där det även 
finns möjlighet att köpa fika. Dessutom 
kommer klätterväggen att vara öppen! 
 
Arrangör: Ljungbyholmsbiblioteket i 
samarbete med Södermöre För Alla 
Varmt välkomna! 

Nya datum - Släktforskning - Hagbybiblioteket
Är du intresserad av släktforskning? Vid två tillfällen kommer medlemmar i 
Kalmar Läns Genealogiska Förening till Hagbybiblioteket:
 
Torsdag 24/3 kl. 17.00 - 19.30 (med fikapaus) - släktforskningens grunder
Torsdag 7/4 kl. 17.00 - 19.30 (med fikapaus) - Släktforskning/arkivsökning 
med dator + DNA



Vassmolösaborna kan 
delge sina intressen till 
samhällsföreningen 
 
Vassmolösa samhällsförening 
har återbildats och vi i styrelsen 
är intresserade av vad du tycker 
behövs för att utveckla vår byggd. 
Samhällsföreningens syfte är 
att tillvarata boendes intressen 
beträffande kultur, service och närmiljö. 

Förutom Vassmolösa ingår Kulltorp, 
Norra Hagby, Yxneberga och Bottorp 
med omnejd i upptagningsområdet.  
 
QR-koden leder till ett webbformulär 
med frågor vad vi i samhällsföreningen 
ska fokusera på enligt dig. 

Har du några frågor, maila oss gärna på 
Vassmolosa.smhf@gmail.com
 
Vi ser fram emot dina svar, hälsar 
Styrelsen. 

Naturfotofestival i Södermöre
Den 23 april arrangeras festivalen  
Naturfoto i Södermöre, i Bjursnäs 
bygdegård. Det blir en heldag med 
bildutställningar och föreläsare, bland 
annat Brutus Östling som omnämns 
som en av världens främsta fågelfoto-
grafer och som vunnit Augustpriset för 
boken ”Att överleva dagen”. 

Christer Granberg arrangerar natur-
fotofestivalen i samarbete med 
Studiefrämjandet. Han är den foto-
passionerade pensionären som av en 
slump hamnade i Kolboda när han och 
sambon letade sommarhus på Öland. 
De har bott i Kolboda sedan 2017. Foto 
har på ett eller annat sätt varit en del 
av hela Christers liv. Sedan 80-talet har 
han haft foto som hobby, hållit foto-
kurser, föreläsningar och seminarier om 
natur och fågelfotografering. 

Hej Christer! Berätta om festivalen 
som du arrangerar!
Fotofestivalen hade premiär i Kalmar 
2019 och målet var att locka besökare 
från norr till söder i Sverige. Tack vare 
vår allemansrätt och unika möjlighet 
att vistas i skog och mark, så är vi ett 
land som är gjort för naturfoto-
festivaler. Nu är vi tillbaka med ett 
oslagbart program i naturens tecken. Vi 
valde att arrangera festivalen i Bjursnäs 
bygdegård som ju är en vacker plats 
med stor potential. Vi kommer bjuda 
besökarna på några av Sveriges bästa 
föreläsare.

Kul! Vad kommer det att bjudas på 
mer?
För den prylgalne finns ett överflöd av 
utrustning och tillbehör att ta del av. 
Vill du resa kan du boka direkt hos nå-
gon av researrangörerna som finns på 
plats. Du kan köpa en bok om något 
intressant resmål eller en vacker 
naturfotobok av någon av föreläsarna. 
Som du förstår är det fullt program 
hela dagen. I vår bildutställning finns 
det mycket vackert att vila ögonen på. 
Såklart finns mat och fika att köpa på 
plats.

Jag har förstått att ni har en nyhet för 
i år, berätta mer!
Nytt för i år är Fyndmarknaden dit 
mässutställare har med sig fyndvaror. 
Det är också fritt fram för dig som har 
foton eller naturrelaterade produkter 
att sälja dessa här. 

Till mässan och bildutställningen är det 
fritt inträde, en dagsbiljett till alla 
föreläsningarna kostar 300 kronor. 

Mer information hittar du på Naturfoto  
Södermöres hemsida bildkungen.se
eller facebooksidan Naturfoto Söder-
möre, hälsar Christer Granberg.

Text: Hanna Ivarsson 

 



Hej Hanna Ivarsson, 
kommundelsutvecklare och 
projektledare för Södermöres 
medborgarbudget!  
Nu är det snart dags för lanseringen 
av Södermöres Medborgarbudget. 
Först ut att få medborgarbudget är 
Tvärskog, är du pirrig? 

Ja det är klart. Det är ju premiär, jag 
vet faktiskt inte någon annanstans 
i länet som man använt sig av 
medborgarbudget tidigare, så det 
ska blir intressant att se hur det tas 
emot. Personligen tycker jag det är en 
fantastisk möjlighet att låta invånarna 
bestämma vad som behövs i deras 
område. Det är ju faktiskt de som bäst 
vet!

Vad är medborgarbudget? 
Personer som bor eller har stark 
anknytning till ett medborgarbudget-
område kan vara delaktig och föreslå 
vad 200 000 kronor ska användas till 
inom deras närområde. Kortfattat 
innebär det att personer inom 
medborgarbudgetområdet kan lägga 
förslag på hur pengarna ska användas. 
Förslagen blir röstningsbara och det 
vinnande förslaget genomförs året 
efter. Det är demokrati på lokal nivå. 

Vad kan medborgarbudgeten gå till?
Vi har sagt att budgeten ska gå till 
landsbygdsutveckling och det innebär 
att både sociala aktiviteter och fysiska 
ting eller förbättrande åtgärder är 
möjliga. Vi hoppas att alla, både vuxna, 
unga och barn vill delta genom att 
lägga förslag och röst.

När kan man börja lämna förslag och 
hur går det till?
Vi delar in Södermöre i olika del-
områden. Först ut är Tvärskog, nästa 
år är det Vassmolösa och därefter 
Halltorp. Vi kommer att lägga till fler 
områden efter hand. I februari/mars 
kommer alla hushåll i Tvärskog få 
information i brevlådorna om hur man 
lämnar in förslag och senare hur man 
röstar. 

Var kan man läsa mer om Södermöres 
medborgarbudget?
På kalmar.se/medborgarbudget har vi 
samlat information och sidan 
uppdateras kontinuerligt.

Tack och Lycka till med premiären!

På gång i Halltorp 

Med anledning av kriminalvårdens 
kommande byggnation av anstalt 
längst med E22 en bit från Halltorp, så 
sker en rad parallella insatser som på 
sikt kommer påverka Halltorp. 2024 
planeras anstalten att börja byggas och 
om allt går som planerat står den klar 
i slutet av 2026. När kriminalvårdsan-
stalten står klar kommer det vara en 
arbetsplats för minst 300 personer. 
Utöver anstaltens etablering har 
kommunen i uppdrag att finna mark 
och planlägga denna för 100 nya 
bostäder i Halltorp med omnejd. 
Bostäderna ska ha olika upplåtelse-
former. Dessutom gör vi klart etable-
ringen av en livsmedelsbutik i Halltorp!

Hej Jesper och Sofia, roligt att ni vill 
starta butik i Halltorp, kan ni berätta 
mer?  
Det kommer att vara en obemannad 
livsmedelsbutik som kommer att vara 
öppen dygnet runt alla årets dagar. 
Man låser upp butiken enkelt med 
mobilt Bank-ID alternativt ett VIP-kort. 
Man det man vill köpa sen går man till 
självscanningskassan och där ”blippar” 
man in sina varor och väljer att betala 
med kort eller swish. 

Till en början kommer det vara ett 
bassortiment om ca 500 varor sen är 
tanken att ni som handlar ska kunna 
lägga önskemål i en förslagslåda eller 
via vår kommande Facebook-sida om 
vilka produkter ni önskar.

Vi kommer att finnas på plats vid vissa 
tidpunkter för att hjälpa alla som vill 
komma igång att handla. Vår målsätt-
ning är att öppna butiken sen vår/tidig 
sommar.

Bild Hanna

Sofia och Jesper planerar att öppna 
obemannad butik i centrala Halltorp.



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

Ansök om medlemskap i 
Konst runt.
Välkommen med din ansökan om 
medlemskap i Konst runt senast den 
20 mars i år. Konst runt är en kvalitets-
bedömd konstrunda i Emmaboda, 
Nybro och Torsås kommuner samt 
Södermöre kommundel i Kalmar 
kommun. Alltid andra helgen i septem-
ber. 

För att få vara med i Konst runt ska man 
vara yrkesverksam i Emmaboda, Nybro, 
Torsås kommuner eller i Södermöre 
kommundel i Kalmar kommun. Konst-
nären ska uppfylla kriterierna om att ha 
fullgjort högre konstnärlig utbildning 
eller meritkraven som finns listade på 
hemsidan konstrunt.nu. Där hittar du 
även ansökningshandlingar.

Seniordialog - Save the date! 
Den 3 maj klockan 17.00 bjuder 
kommundelsnämnden in till Senior- 
dialog i Ljungbyholmsskolan.  
Välkommen att träffa dina lokala poli-
tiker i Södermöre. Ställ dina frågor och 
ta del av ett spännande program med 
aktuella ämnen som berör kommun-
delen. 

Anmälan görs på mail till
sodermore@kalmar.se 
eller på telefon 0480–45 29 00 

Katten Sigge är en välkänd och upp- 
skattad besökare på Björkhaga omsorgs-
boende i Påryd. Sigge rör sig mycket 
utomhus och tittar in för att säga hej och 
äta lite ibland, det har han gjort i 10–15 
år ungefär.

Föreläsningen med Farbror 
Grön är framskjuten.
Föreläsningen med Farbror Grön som 
skulle äga rum den 23 februari är fram-
skjuten. Håll utkik på Hagbybiblioteket 
för nytt datum eller Södermöre 
kommundels Facebook.

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 arbetsområ-
den. Se vilket som passar dig bäst på 
kalmar.se/sommarjobb

Välkommen med din ansökan redan 
idag!


