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Ljuset i tunneln, blicken framåt
Sjukvårdspersonal går på knäna, omsorgs- 
personalen är slutkörda, lärare och rektorer sliter för 
att få läroplanen att gå ihop. Alla gör sitt yttersta för 
att få samhället att hålla ihop. Det är av yttersta vikt 
att vi alla håller ut och håller hårt på  
restriktionerna. Vi alla är trötta på Corona vid det här 
laget men vaccineringen är snart genomförd och vi 
hoppas och ser fram emot andrum och  
återhämtning i sommar.

Utöver det nya normala som pandemin har fört med sig så försöker vi hålla 
i gång den dagliga verksamheten och fortsätter att utveckla Södermöre. 
Invigningen av ICA och biblioteket genomfördes Coronanpassat.  
Vi hoppas att kunna ha en större invigning av biblioteket när restriktionerna 
släpper.  Dessutom så har numera alla bibliotek meröppet i Södermöre.

En positiv sak med Corona är att det har drivit på arbetet med att  
webbsända kommundelsnämndens sammanträden här i Södermöre.  
Tanken är att ni medborgare ska kunna bli mer delaktiga och ställa frågor 
direkt till oss politiker online. Vi hoppas att många utnyttjar denna möjlighet.

Passa nu på att vara ute i vår underbara närmiljö, vandringlederna är extra 
fina denna tid på året och njut av vårens värme. För nu kommer värmen och 
ljuset och förhoppningsvis en Coronafri sommar.

Delaktighet, kreativitet och trygghet i möjligheternas landsbygd

Magnus Uhr, ordförande Södermöre kommundel

Vill du starta obemannad 
butik?
En obemannad butikskedja ansökte 
och beviljades bygglov för två butiker i 
Tvärskog och Halltorp.  
Dessvärre meddelades kommunen och  
respektive byalag som arbetat för 
etableringarna att företaget valt att 
inte göra några nya etableringar under 
2021. Nu söker vi dig som skulle vilja 
driva en obemannad butik i Tvärskog 
och/eller Halltorp. Tillfälliga bygglov är  
beviljade på centrala platser i orterna i 
10 år framöver. Kontakta vår  
kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson 
om du är intresserad och vill ha mer  
information, telefon 0480-45 29 00 eller  
hanna.ivarsson@kalmar.se

Utflyktsguide för Kalmar 
kommun

I mitten av juni kan du hämta ditt 
exemplar av Kalmar kommuns utflykts-
guide på kommundelskontoret i  
Södermöre. Vi har tagit fram en  
inspirerande guide med många pärlor 
att besöka från norr till söder i Kalmar 
kommun. Den perfekta guiden för 
sommarens ”hemester”.

Fritidsgårdens öppettider  
i sommar 
Vecka 24, 26 och 27
Mån, tis, ons kl. 15.00 – 22.00
Fred kl. 15.00 – 23.00

Vecka 25, 28
Mån, tis, ons kl. 15.00 – 22.00

Vecka 33
Mån, ons kl. 15.00 - 21.00
Fred kl. 15.00 - 22.00

Med reservation för eventuella 
förändringar.

Följ oss för mer information om vår 
verksamhet och program: 
 
Instagram: Hobbanforalla
Facebook: Södermöre för alla
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Händelserik vår i Påryds 
centrum 

Den 26 mars invigdes biblioteket och 
ICA i Påryd efter omfattande  
renovering och ombyggnad.  
Biblioteket och ICA delar numera en 
gemensam entré. Inför att inredning 
skulle köpas till biblioteket så till- 
frågades eleverna på Pårydsskolan vad 
de önskar på ett bibliotek. Många kloka 
idéer kom fram, genomgående var 
önskemål om en lugn och mysig miljö 
att vara i med härliga färger.  
Även kommundelsnämndens med-
borgarpanel tillfrågades. Vi vill tacka 
för alla inspel, det är så bra att ni vill 
dela med er av kunskap och önskemål. 
Varmt välkomna till biblioteket i Påryd, 
hoppas ni ska trivas. 

Nu är det dags för området utanför  
butiken, biblioteket och service- 
punkten att få sig ett lyft. I samverkan  
mellan kommunen och fastighets- 
ägaren kommer området att få nya sitt- 
platser, planteringar, tydligare  
parkeringar. Arbetet kommer påbörjas 
senare i vår. 

Psst! Den 1 juni öppnar kommunens 
tredje servicepunkt. Den sköts av ICA 
Påryd och ligger till höger om entrén. 
Här kan du surfa med fritt Wi-Fi, ladda 
din telefon, platta eller dator och skriva 
ut dokument gratis, adaptrar finns till-
gängliga. Du kan även passa på att ta 
en fika eller varför inte värma din lunch 
här? Hoppas vi ses, hälsar Marcus med 
personal.

Hur vill du ha din information?

Södermöre kommundelsförvaltning 
genomför just nu en enkätundersök-
ning för att få mer kunskap om hur du 
tar emot information. Hur du helst vill 
ha information och hur du tar reda på 
information om du behöver det.  
Vi gör undersökningen för att kunna ut- 
värdera vårt arbete som vi gör idag och 
för att få kunskap om ditt behov och 
därmed bli ännu bättre. Vi vore tack-
samma om du vill dela med dig genom 
att besvara en enkät som bara tar några 
minuter av din tid. Du hittar enkäten på 
vår hemsida kalmar.se/SKDF

Webbsända nämndsmöten 
- var med och påverka, 
ställ dina frågor direkt till 
kommundelsnämnden

Södermöre kommundelsnämnd  
utvecklar möjligheten för dig i  
Södermöre att vara med och påverka 
ditt lokalområde. Genom att  
tillgängliggöra nämnds- 
sammanträdena digitalt hoppas vi att 
det kan bidra till ökad kunskap och  
nyfikenhet på det demokratiska  
systemet oavsett ålder och bakgrund. 
Vi hoppas också att det ska bidra till 
mer dialog med dig som medborgare. 

Från och med juni kommer med- 
borgarna ha möjlighet att besöka  
kommundelsnämnden digitalt och 
ställa frågor i en chatt som rör  
kommundelsnämndens ansvars- 
områden. I chatten kan du ställa frågor 
till nämnden om berör nämndens 
ansvarsområden:

• Förskola  
• Grundskola
• Fritidshem
• Äldreomsorg
• Bibliotek
• Fritidsgård
• Landsbygdsutveckling
• Lokal demokrati

Första livesända nämnden sker den 
16 juni kl. 17.00. Mer information och 
länk till sammanträdena hittar du på 
kalmar.se/SKDF Samtliga inspelningar 
av nämndssammanträdena kommer att 
publiceras i efterhand på kalmar.se

Det ska vara enkelt att driva 
företag i Kalmar och på 
landsbygden!

Att det finns människor som vill driva 
företag i kommundelen är en stor 
tillgång. Vi vill hjälpa dig som har 
tankar på att starta företag eller idéer 
för att utveckla din verksamhet. Vi vill 
helt enkelt förenkla företagandet för 
dig! Kalmar kommun har exempelvis 
ett nätverk av fastighetsägare som vill 
hyra ut lokaler, vi kan lotsa dig rätt vad 
gäller tillstånd och olika lov. 

Vi ser näringslivet som en viktig del i  
helheten av kommundelens utveckling, 
det är viktigt att det finns arbets- 
möjligheter på landsbygden, du ska 
kunna driva ditt företag var du än  
befinner dig. Håll utkik i nästa  
kommundelsnytt efter höstens första 
frukostmöte. Anmäl ditt intresse redan 
nu för information och inbjudningar 
direkt till din mail. I Södermöre finns en 
kommundelsutvecklare som kan  
hjälpa dig. 
 
Hör gärna av dig med dina frågor  
och anmälan:   
hanna.ivarsson@kalmar.se  
eller telefon 0480-452900

Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare i Södermöre. 
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Möt Ulf som är ordförande i 
föreningen som blev  
årets eldsjäl

Tvärskog, bygden som värnar om sin 
bygdegård, där många engagerade 
personer bor som gör aktiviteter och 
evenemang tillsammans. Bygdegårds-
föreningen i Tvärskog tilldelades  
kommundelsnämndens eldsjälspris 
2020 för sitt engagemang. Vi har pratat 
med Ulf Richardsson, ordförande i 
bygdegårdsföreningen som ger oss en 
inblick i deras engagemang i orten.
 
Ulf har varit bygdeföreningens ord-
förande i drygt 10 år, han är född och 
uppvuxen i närheten och har många 
barndomsminnen här ifrån. 

Tvärskogs bygdegård ligger mitt i 
Tvärskog intill förskola och skola och 
har en ganska unik historia. 1986 ansåg 
nämligen kommunen att Tvärskogs-
skolans två klassrum inte räcker till de 
tre klasserna och det bestämdes att 
en klass skulle flytta till Pårydsskolan. 
Tvärskogsborna gillade inte idén och 
föreningslivet påtalade också behovet 
av en samlingslokal. Men de fick inget 
gehör för önskemålet att bygga ut.  
Lokalbefolkningen kavlade upp  
ärmarna och tog saken i egna händer. 
Våren 1987 fattade de beslut om att  
bilda en byggnadsförening för att  
bygga en egen skola och föreningslokal 
som kommunen sen fick hyra. För att få 
ihop finansieringen bidrog kommunen 
och olika insamlingar startades.  
Efter flera månaders hårt slit med att 
bygga bygdegården kan den tredje 
skolklassen ha skolstart i augusti 1988. 
Så det är inte så konstigt att det finns 
en stor stolthet över Tvärskogs  
bygdegård än idag. Idag fungerar  
lokalen som skolkök och samlings-
punkt för föreningar.  
– Vi värnar om bygden och skolan, 
säger Ulf. 

Tillbaka till 2021, hur ser din roll som 
ordförande ut? 
– Min roll är att se till att möten blir av 
och att bygdegården fungerar och att 
engagera och samordna folk. Jag tycker 
det är roligt att driva projekt både i mitt 
företag och privat, min roll är att vara 
möjliggörare.

Hur skulle du beskriva Tvärskog för en 
person som inte är från trakten? 
– Jag ser Tvärskog som en  
expanderande ort, men lite fler tomter 
att bygga på skulle behövas. Här finns 
en god stämning och en fantastisk 
bygdegårdsförening. Historiskt så kan 
vi se att nyinflyttade går med i  
föreningen och tar uppdrag i styrelsen 
och på så sätt kommer man snabbt in i 
gemenskapen. Tvärskog är ett bra ställe 
helt enkelt.

Hur ser bygdegårdsföreningens 
arbete ut?  
– Det stora är att samordna Tvärskogs-
dagen, vanligtvis är den på våren men 
i och med pandemin satsar vi på höst i 
år. Det är mycket jobb och det handlar 
om att samla människor och visa vad 
Tvärskog kan göra. Jag vill trycka på att 
företagare kan komma och visa upp sig 
och visa vad de kan erbjuda.  
Man missar lätt hur många lokala 
företagare det finns i vårt område men 
detta är ett bra tillfälle att lyfta dessa 
lokala näringar. 
Vi hyr även ut vår bygdegårds- 
förening som på vardagar är skolkök 
för Tvärskogsskolan och förskolan och 
i källaren huserat ett gym. Föreningen 
arrangerar även barnbio, luciafirande 
och vi har pubkvällar med  
matservering som är välbesökta. 

Ni har även ett alldeles eget  
nyårsfyrverkeri? 
– Ja, det är vår lilla hemlighet, vi har ett 
rejält fyrverkeri! Drygt 20  
företagare från bygden sponsrar varje 
år, människor i Tvärskog går man ur 
huse vid tolvslaget för att se  
fyrverkerierna vid isbanan. 
 
Isbanan är en annan sak som samlar 
bygden, den spolas när det blir kallt. 
Alla är inblandade i vår isbana och  
bygdeföreningen har gjort stora  
ekonomiska satsningar på den.

I Tvärskog finns även Ryabackens  
badplats som för några år sedan fick 
en ny tillgänglighetsanpassad brygga. 
Många hittar till denna mysiga pärla 
och badplatsen är alltid välbesökt.

Vad står på bygdeföreningens  
önskelista just nu? 
– Pandemin påverkar oss, det är 
stillestånd och vi kan inte göra några 
aktiviteter. Vi hyr inte ut lokalen så 
mycket heller just nu. Vi har ansökt om 
driftsbidrag för att dränera och måla 
om bygdegården.  

Tack för pratstunden Ulf!

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

Upptäck bibliotekens 
bokholkar! 

Du vet väl om att det finns bokholkar 
uppsatta i Sandvik vid badplatsen samt 
vid Halltorps busshållplats? Här kan Du 
låna/byta/lämna böcker precis som det 
passar Dig! Under april månad  
förnyade biblioteken  
utbudet i holkarna!

Biblioteken i Södermöre 
lanserar digitala 
tipspromenader!

I sommar kan du kombinera frågesport 
och fysisk rörelse genom att ladda ner 
appen Active Quiz i din telefon.  
Delta i coronasäkra quizpromenader 
inom olika ämnen och svårighets- 
grader. Välj den variant som passar dig 
bäst och ta en promenad i skogen eller 
i samhället där du bor. Appen är helt 
gratis och kan användas oavsett var du 
befinner dig. Starta var du vill och när 
du vill! Frågor dyker upp i appen när du 
rör dig. Aktiveringskod till appen  
lämnas ut av biblioteken. Kontakta  
respektive bibliotek för  
mer information. 

I samarbete med Region Kalmar Län  
erbjuder vi ett traditionellt Frilufts- 
bingo för de som inte använder smart-
phone. Välkommen till biblioteken i 
Hagby, Ljungbyholm eller Påryd för 
att hämta bingobrickor. Bokvinster 
utlottas! Aktiviteterna pågår mellan 
14/6 - 20/8.

Låna hem en 
överraskningskasse!

Biblioteken i Södermöre erbjuder över-
raskningskassar med böcker till barn. 
Du får låna en unik överraskningskasse 
fylld med härliga böcker som är anpas-
sade till ålder och intressen. Vi skickar 
också med lite annat skoj att pyssla 
med. Du väljer en ålderskategori på din 
överraskningskasse (1-2 år, 3-4 år, 5-6 år 
eller 6-9 år) och kontaktar oss: 
Hagbybiblioteket  
hagby.bibl@kalmar.se 
0480-45 29 73 
Ljungbyholmsbiblioteket 
ljungbyholm.bibl@kalmar.se 
0480-45 29 70 
Pårydsbiblioteket 
paryd.bibl@kalmar.se 
0480-45 29 79

Ungdomars idé om skatepark 
i Ljungbyholm har blivit 
verklighet

Sensommaren 2020 skickade några 
ungdomar in ett medborgarförslag om 
att de önskar att en skatepark uppförs 
i Ljungbyholm. De föreslog platsen 
bakom kyrkan och hembygdsgården 
där tennisplanerna finns. 

Ljungbyholms GOIF välkomnade  
förslaget och föreslog att en skate- 
sektion bildas i föreningen som kan  
driva parken. De ansökte och  
beviljades ekonomiskt bidrag från 
kommunen, Sparbanksstiftelsen  
Kronan och RF SISU för att kunna 
köpa in skateparken. Ungdomar och 
föräldrar har tillsammans monterat 
upp parken som nu står på plats och 
används flitigt.

Tack till er ungdomar som förde fram 
ett behov och som genom ideellt  
arbete och samverkan med fler parter 
nu lyckats förverkliga er idé som  
kommer många till del i Södermöre.

Fotograf: Adam Nilsson, en av  
initiativtagarna till  
skateparken

Sommaröppettider 
biblioteken i Södermöre 
14/6 – 20/8 

På grund av den rådande  
pandemin så har vi svårt att 
uppge hur våra sommar- 
öppettider kommer att se ut. 
Om läget är oförändrat så fort-
sätter vi med take away och då 
gäller följande öppettider: 

Hagby – tisdag och torsdag 
15-18
Ljungbyholm – måndag och 
onsdag 15-18
Påryd – måndag och torsdag 
15-18 (OBS! Påryd har nu öppet 
två kvällar!)
 
När smittspridningen minskar 
så öppnar vi eventuellt upp 
med restriktioner. Då öppnar 
meröppet på våra bibliotek. Vi 
går ut med ny information så 
fort vi vet mer. Vi önskar er en 
skön sommar!
/Elin, Emma, Jessica, Louise & 
Moa
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