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Snart är sommaren här!
Jag hoppas ni alla ska få en riktigt härlig sommar 
med lugn och ro, kanske en och annan glass och 
att ni upptäcker någon ny pärla i Södermöre.  
Förra året gav vi ut publikationen ”Under bar 
himmel i Kalmar” som ger många tips på  
utflyktsmål, har du inte kvar din upplaga eller du 
precis flyttat hit är du välkommen till något av 
våra bibliotek och hämta dig ett exemplar.

I mars fick vi SCBs befolkningsstatistik som visade 
mycket glädjande att befolkningen i Södermöre ökar. Det ger oss en  
bekräftelse på att många vill bo här, och det är kanske inte så konstigt med 
tanke på hur varierande och vackert landskap och rikt föreningsliv vi har.  
Det innebär såklart utmaningar för oss som kommun och vi ser nu över  
lokalbehovet på 5 års sikt för att kunna planera och möta det framtida  
behovet med förskolor, skolor och omsorg bland annat.

Önskar er alla en glad sommar. Jag hoppas vi ses på någon av sommarens 
aktiviteter som listas i detta nummer av kommundelsnytt.

Magnus Uhr
Ordförande Södermöre kommundelsnämnd

Södermöres befolkning ökar
Södermöre kommundel hade en 
positiv befolkningsutveckling under 
2021 då kommundelen ökade med  
2,1 procent vilket innebär 169 fler 
invånare än 2020. Nu är befolkningen 
7807 personer.

En så stor befolkningsökning har vi inte 
noterat några tidigare år i statistiken. 
Kommunen har satsat mycket 
på landsbygdsskolor, bibliotek 
och träffpunkter i ett led att öka 
attraktiviteten, vi fortsätter att bygga 
nytt och se över lokalbehovet.

Äntligen livsmedelsbutik i 
Halltorp
Den obemannade butiken 24SJU 
finns nu Halltorp. Det är paret från 
Nybro, Jesper och Sofia Wennrup som 
driver butiken. Butiken öppnade upp 
för några dagar sedan och inom kort 
väntas invigning. Håll utkik på deras 
Facebooksida ”24SJU Halltorp” för 
datum och tider. Varmt välkomna! 

Ett barn behöv ditt trygga hem

Familjehemsenheten i Kalmar söker 
omgående trygga och stabila familjer 
som vill vara jourhem, främst under 
sommaren, men även fortsättningsvis. 
Ni behöver vara utredda och godkända 
av socialnämnd sedan tidigare.

Vi söker olika typer av familjer, både par 
och ensamstående, som kan erbjuda 
god omsorg och en trygg miljö för barn 
och ungdomar att vistas i under en 
kortare period.

Vi erbjuder våra jourhem kontinuerligt 
stöd under uppdragets gång.

Läs mer på kalmar.se/jourhem



Sommaröppettider på 
biblioteken 20 juni-19 augusti
Hagbybiblioteket 
Bemannade öppettider  
tisdag kl. 15-18 & torsdag kl. 15-18
Ljungbyholmsbiblioteket
Bemannade öppettider  
måndag kl. 15-18 & onsdag kl. 15-18
Pårydsbiblioteket 
Bemannade öppettider  
måndag kl. 15-18 & torsdag kl. 15-18

Samtliga bibliotek är meröppna varje 
dag kl. 8–21 (i Påryd kl. 8-20 lördagar 
och söndagar).

Trevlig sommar önskar Emma, Jessica, 
Louise, Moa & Sabina!

Babyhäng på 
Ljungbyholmsbiblioteket!
Under hösten kommer biblioteken i 
Södermöre erbjuda två tillfällen med 
babyhäng för barn 0-12 månader på 
Ljungbyholmsbiblioteket.  
Det blir boksmakning, rim och ramsor, 
sångstund bland annat. Biblioteket 
bjuder också på enkel fika. Babyhänget 
genomförs i samarbete med Öppen 
förskola i Ljungbyholm samt  
Kalmar Stadsbibliotek.  
 
Mer information kommer i nästa 
Södermöre kommundelsnytt, håll utkik!

Bokcirkel för män
Under hösten kommer biblioteken 
i Södermöre återigen erbjuda en 
bokcirkel för män på biblioteket i 
Ljungbyholm. Vi återkommer i början 
av hösten med mer information, så håll 
utkik på biblioteken och i kommande 
Södermöre Kommundelsnytt!

Utställare sökes!
Biblioteken i Ljungbyholm och Påryd 
söker dig som vill ställa ut konst, 
hantverk eller samlarföremål på 
biblioteken i Ljungbyholm och Påryd. 
Hör av dig till biblioteken eller tipsa 
dina kreativa vänner och bekanta om 
detta!

Kulturodlarna på besök
Årskurs 3 på Hagbyskolan har varit 
i Bjursnäs och träffat Kulturodlarna. 
Eleverna delades in i olika grupper 
och fick bland annat prova olika 
instrument, göra film och prova på 
nycirkus. Kulturodlarna och Bjursnäs 
bygdegård samarbetar kring att 
anlägga en äng intill bygdegården.  
De har biologisk mångfald som tema 
och jobbar med det genom ämnena 
odling, film, piano, gitarr, nycirkus  
och oboe.

Nyfiken på vad som 
händer på biblioteken i 
Södermöre?
 
Följ bibliotekens 
Instagramkonto  
@bibliotekenisodermore

Kulturodlarna



Några tips på evenemang och 
aktiviteter i sommar
Tipspromenad 09:30 -11:00
Halltorps byalag hälsar välkomna till 
tipspromenad och bingo på söndagar 
mellan kl. 9.30 -11.30 fram till den 12 
juni. Den 3 september genomförs 
Halltorpsdagen start kl. 11.00.

4 juni kl. 10:00 - 14:00
är det fixardag och Pubkväll med Pizza i 
Mortorp. Aktiviteten är för medlemmar, 
anmälan görs till Mortorps 
intresseförening. 

4 juni kl. 10:00-14:00
Tvärskogsdagen. Utställningar 
och aktiviteter för alla åldrar. 
Matservering finns. Arr. Tvärskogs 
bygdegårdsförening. 

18 juni kl. 14:00
Årsmöte med Ljungby 
hembygdsförening i Sockenmagasinet. 
Kulturevenemang: Gustav Fröding, 
Eva Åfors läser dikter och Kjell Persson 
sjunger och spelar. Kaffe med dopp och 
lotteri. Arr. Ljungby hembygdsförening

24 juni start kl. 14:00 
Midsommarfirande med Karnevaltåg 
i Påryd. Kl. 14: Dans, kaffe och lekar i 
hembygdsparken. Kl. 15: aktiviteter 
vid hembygdsgården. Kl. 16: 
Karnevaltåget samlas vid ridbanan. 
17.00: Karnevaltåget startar. 18: 
Prisutdelningar vid hembygdsgården.

17 juli kl. 13:00-17:00
Friluftsgudstjänst utanför 
sockenmagasinet. Sockenmagasinet 
öppnar kl. 13. Friluftsgudstjänst kl. 
16. Kaffeservering 50 kr. Arr. Ljungby 
hembygdsförening i samarbete med 
Ljungbyförsamling.

18-22 juli kl. 10-15 
 Vägkyrka i Hagby. Det blir guidning, 
sopplunch, middagsbön och 
utställning av kyrkliga inventarier. 
Se mer information på Södermöre 
pastorats hemsida. 

25-29 juli kl. 10-15
 Vägkyrka i Hagby. Det blir guidning, 
sopplunch, middagsbön och 
utställning av kyrkliga inventarier. 
Se mer information på Södermöre 
pastorats hemsida.  

30–31 juli kl. 13:00-16:00
Konst- och designutställning med 
Lena Form samt föreläsning i 
Sockenmagasinet. Föreläsning kl. 14. 
Entré 50 kr, kaffe och våffla för 50 kr. 
Arr. Ljungby hembygdsförening

30 juli kl. 10:00 
 Vikingamarknad vid Hagby kyrka 
med utställare, försäljning, visning av 
inventarier och avslutning med  
konsert kl. 18.

28 augusti kl.15:00 
Sensommarcafé i Mortorps 
småskola. Alla är välkomna att fika till 
självkostnadspris. 

14 augusti kl. 13:00-16:00 
Hantverk och trädgård bakom 
museet i Ljungyholm. Hantverkare, 
trädgårdsamatörerna medverkar med 
växtförsäljning. Kaffeservering 50 kr. 
Arr. Ljungby hembygdsförening.

Vassmolössadag
I augusti planerar Vassmolösa 
samhällsförening en Vassmolösadag 
med familjeunderhållning, loppis, 
roliga aktiviteter, hoppborg och 
hästridning. Håll utkik för datum 
och tider www.vassmolosa.nu eller 
Facebooksidan ”Vassmolösa”.

Grattis Per, Lilian 
och Susanne till 
kommundelsnämndens 
utmärkelser!
Södermöre kommundelsnämnd 
tilldelar varje år utmärkelser 
till en företagare, eldsjäl 
och personal inom 
kommundelsförvaltningen. 
2021 års utmärkelser tilldelades:
Per Thuresson - Årets eldsjäl i 
Södermöre
Lilian Sagerfors, Ekenäs 
Hantverksbageri - årets 
företagare i Södermöre
Susanne Hagmo - årets 
personalpristagare i Södermöre 
kommundelsförvaltning.

Foto : Årets eldsjäl  
Per Thuresson

Foto: Lilian Sagerfors, årets 
företagare i Södermöre



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

Översiktsplanen på 
granskning
Kalmar kommun har tagit fram ett 
förslag till ny digital översiktsplan 
som nu är på granskning och det 
finns möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. Enligt tidplanen ska 
kommunfullmäktige fatta beslut om 
den nya översiktsplanen i  
december 2022. 

Den nya översiktsplanen är tillgänglig 
för granskning under perioden 11 april 
till 19 juni 2022. Du hittar förslaget på  
kalmar.se/oversiktsplan
 
Under den tiden kan du skicka in 
synpunkter via e-post eller brev.  
 
Synpunkter på förslaget kan lämnas via 
e-post till:  
oversiktsplan@kalmar.se  
eller till Kalmar kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 
Planeringsenheten, Box 611, 
391 26 Kalmar
 
Märk kuvertet med ”Översiktsplan”.

I Södermöre kommer 
utställningsmodulen finnas vid 
ICA i Ljungbyholm vid tre tillfällen. 
Välkommen dit och prata med oss om 
förslaget.

• Onsdag 8/6 klockan 15–17 
• Måndag 13/6 klockan 15–17 
• Onsdag 15/6 klockan 15.30-17.30 

 
Lägg till i din kalender
Konst runt samlingsutställning 10-11 
september i Bjursnäs bygdegård! Läs 
mer på konstrunt.nu. Program och mer 
information kommer.

Medborgarbudget
Idéinsamlingen för 
Medborgarbudgeten har avslutats.  
Tack för alla förslag som skickats 
in. Vi går nu in i fas två där 
kommunen går igenom förslagen 
och jämför dessa med kriterierna för 
medborgarbudgeten.  
I höst kommer de förslag som uppfyller 
kriterierna att bli röstningsbara. 
Alla hushåll i området kommer få 
information hemskickad när det är 
dags.
 
Du kan följa arbetet på 
kalmar.se/medborgarbudget

MTB-träning för alla åldrar
Södermöre MTB har barn- och 
ungdomsträning. Onsdagar körs det 
barn- och ungdomsträning kl. 18:00 
från Hagbyspåret. Varje tisdag och 
torsdag kl. 18:00 körs det MTB i olika 
grupper både i Hagby (start KV-Borg) 
och i Kalmar med start från gamla 
Salvestaden/byn.  
 
Följ deras facebook grupp ”Södermöre 
MTB” så hittar du information om 
kommande aktiviteter för både vuxna 
och barn.

Karlsnäs


