
Invigning av lekplatsen i Påryd

En något kylslagen 20 mars, invigdes 
Påryds nya lekplats med såpbubblor, 
bandklippning, korv och bröd, fika och 
såklart massa lek! Barnen som var med 
på invigningen, de flesta från Påryds 
förskola, ägnade sig snabbt åt att 
undersöka lekplatsens alla möjligheter.

Projekt levande vattendrag i 
Södermöre

Med en gemensam satsning har två 
vattenråd tillsammans med Kalmar och 
Nybro kommun gjort en flerårig plan 
för att restaurera Ljungbyån, Hagbyån 
och Halltorpsån och därmed återskapa 
livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar 
som har gått förlorade på grund av 
människans påverkan.

Mer om detta går att läsa på:
vattensamling.se/vara-projekt/levan-
de-vattendrag-genom-samordna-
de-biotopatgarder/ 
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Skjutsgruppen i Påryd

Södermöre kommundelsförvaltning bjöd 
in den ideella samåkningsrörelsen Skjuts-
gruppen till Påryd för att inspirera och 
genomföra en workshop om samåkning. 
Under workshopen tog vi reda på vilka 
behov av samåkning som finns, vi fick 
också en genomgång av Skjutsgruppens 
app och verktyg för att starta samåk-
ningsgrupper. Samåkning är ett växande 
fenomen och är fantastiskt för miljön, 
plånboken och det är dessutom socialt! 
Vi tror att samåkning kan möjliggöra att 
unga stannar kvar på orten, möjliggöra 
för barn att utöva sin hobby eller att äldre 
smidigare kan ta sig till service. 

Jag är stolt över och glad för Södermöre!

Vi har precis gått igenom Valborg och 1 maj. Det 
symboliserar den nya tiden som kommer. En vår och 
sommar hägrar med förväntan och förhoppningar. 
Men det blev väldigt tydligt att nya tider gällande 
väder och klimat har kommit, eldningsförbud i april. 
Tror det är första gången någonsin i Södermöre. 
Många bönder och skogsägare fruktar att vi ska få en 
till lika torr och varm sommar som förra året, skulle vi få det så skulle det 
bli stor förödelse för många, men vädret kan vi inte styra över. Men alla 
kan vi försöka göra något, spara och snåla på vattnet och att välja klimats-
nåla alternativ, såsom att flyga mindre och istället turista lokalt, vi har 
otroligt många smultronställen i Södermöre.  

Jag har under mina 4 månader som ordförande hunnit blivit lite varm i 
kläderna. Jag har gjort flera verksamhetsbesök och många fler är plane-
rade, det som slår mig är att hur bra det är i våra verksamheter. Det mesta 
fungerar riktigt bra och personal, chefer, omsorgstagare och elever är 
riktigt nöjda. Jag känner mig stolt och glad när jag lämnar efter ett besök i 
de verksamheter vi har i Södermöre. 

Jag konstaterar att mitt viktigaste uppdrag är att få folk att stanna i Sö-
dermöre och få fler att flytta hit. Det är inte det lättaste, så jag behöver er 
hjälp. Vi alla måste bli landsbygdsambassadörer och berätta för alla hur 
underbart det är att bo i Södermöre och på landsbygden. 

Tillsammans gör vi Södermöre ännu bättre!

Magnus Uhr, ordförande Södermöre kommundelsnämnd



Generationer i samverkan

Nu är våren äntligen här. Under vårmå-
naderna har boende på Ljungbyhem-
met tillsammans med 5-åringar från 
Kastanjen planterat tillsammans. Nu ser 
vi alla med spänning fram mot vad som 
tittar upp i krukorna! 

På förskolan i Påryd och äldreboendet 
Björkhaga, förberedde man påsken till-
sammans, genom att tillverka påskde-
korationer.

Fiber till alla

Kalmar kommun bestämt att samtli-
ga hushåll i kommunen ska erbjudas 
en bredbandsuppkoppling via fiber 
innan 2020. Uppkoppling via fiber är 
inget nytt begrepp utan har funnits 
som en del i infrastrukturen i många år. 
Fördelen med fiber är att den hanterar 
stora mänger data och den kan göra 
det snabbt. En av flaskhalsarna med 
dagens befintliga kommunikations-
nät är just kapaciteten. Det är många 
enheter som kopplar upp och delar på 
”datan” som överförs och det är en av 
anledningarna till storsatsningen på 
fiber. Via fiber byggs ”flaskhalsen” bort 
och du kan i princip ansluta hur många 
enheter som helst på din uppkoppling. 

2018 skrev kommunen avtal med Telia 
om att erbjuda bredband via fiber till 
samtliga hushåll i kommunen. Geogra-
fiskt handlar det om Kalmars landsbygd 
då staden med tillhörande centralorter 
och samhällen sedan tidigare är ut-
byggda. Varför är det då så viktigt med 
bredband? Jo, kommunen vill motver-
ka digitalt utanförskap som riskerar att 
ske om inte alla hushåll kan ta del av 

den nya digitala revolutionen som vi 
står inför. Mycket av det som tidigare 
skötts manuellt kan göras enklare tack 
vare digitaliseringen. Det finns mäng-
der med servicetjänster i samhället 
som baseras på dig som användare och 
de finns tillgängliga när du har tid eller 
behovet uppstår. 

För att möjliggöra utbyggnad i hela 
kommunen gräver Kalmar kommun ner 
rör mellan olika strategiska platser för 
att koppla ihop näten med varandra så 
att tekniken kommer alla tillgodo. Telia-
bolaget Zitius sköter försäljningen till 
dig och din fastighet. Skanova som ägs 
av Telia är de som bygger och förvaltar 
alla näten. Skanova och Kalmar kom-
mun har via upphandling kontrakterat 
PEAB som entreprenör för utbyggna-
den. Kalmar kommun kommer att grä-
va ner ca 23 mil rör som kan användas 
av Telia och eventuellt andra företag att 
blåsa in fiber i. Skanova använder sina 
befintliga infrastrukturer, både i mark 
och i stolplinjer, men bygger även nya 
sträckningar. Att fibern hängs i stol-
plinjer är inget som påverkar dig som 
fiberkund. Detta är inget som påverkar 
dig som fiberkund.  Telia och Skanova 
har samma åtaganden oavsett förlägg-
ningsmetod.

Vi har tagit emot en del oro om luftled-
ningar, kommunen har ingen möjlighet 
att kräva vilken byggmetod Skanova 
använder och har inte heller någon 
anledning att misstro att till exempel 
luftledningen inte är en säker och stabil 
byggmetod. Via appen ”Skanova skade-
anmälan” som finns där du laddar ner 
appar kan man enkelt anmäla skada 
eller nedtagning om detta behov skulle 
uppstå.

Följande områden planerade:
2019
Ljungbyholm, Vassmolösa, Tvärskog, 
Smedby, Trekanten, Kläckeberga
2020 
Påryd, Rockneby, Läckeby

Kalmar kommuns bredbandsgrupp 
består av Jonas Svendsén, lands-
bygdsutvecklare och Annika Fonseca, 
huvudprojektledare och bredbands-
samordnare.

Intervju med Kavelbrosågen

Varje år kan allmänheten nominera till 
årets företagare i Södermöre, bland de 
inkomna nomineringarna utses årets 
företagare av en jury bestående av Sö-
der-möre företagarförenings styrgrupp 
och Södermöre kommundelsnämnds 
presidium. 2018 utsågs Ida och Mikael 
Kuskmålen som driver Kavelbrosågen, 
två lokala profiler som brinner för hög 
kvalitet och servicekänsla. Tillsammans 
bor paret med sina två barn den vackra 
landsbygden mellan Mortorp och 
Tvärskog där de även har sin verksam-
het. Vi passade på att träffa paret Kusk-
målen, fick en rundtur och pratstund!

Hur känns det att ha blivit årets före-
tagare i Södermöre? 
- Det var svårt att ta in på kvällen när 
vi fick priset. Det väckte många tankar 
och var såklart hedrande att flera har 
nominerat oss. Jag tror att det är vår 
personliga service, flexibilitet och se-
riösa agerande som uppskattas, säger 
både Mikael och Ida.

Hur startade företaget?
Kavelbrosågen började på hobbynivå 
av Mikael och hans pappa och i takt 
med att efterfrågan på fler produkter 
och tjänster kom så växte företaget. 
- Jag tror det var 1996 som pappa 
startade Kavelbrosågen som enskild 
firma och 2004 som eget bolag, säger 
Mikael. Idag har det utvecklats till en 
byggvaruhandel med specialnisch 
inom hyvleri. - Vår kundkrets är både 
privatpersoner, men också företag och 
större byggvaruhandlare. Vi levererar 
till hela Sverige och vi märker av att 
specialnischen hyvling har ökat med 
tiden, säger Ida.



Mikael är född och uppvuxen på går-
den. Ida kommer från Tvärskog och har 
aktivt hjälpt till i företagaet i drygt fem  
år. Det är ett familjeföretag som idag 
har tre anställda men de letar efter en 
fjärde person som kan hjälpa till med 
transporterna. 

Hur är det att bedriva företag på 
landsbygden och hur kommer det 
sig att ni lyckats så bra?
- Vi märker att det hänt mycket i Söder-
möre genom åren, det är roligt att se 
och man vill såklart bidra och hjälpa 
till i utvecklingen så gott man kan, 
säger Ida. Jag tror det är många delar 
som gör att vi lyckats här, dels så ger vi 
en god service genom att vi erbjuder 
transport och såklart så tror jag att den 
personliga servicen är väldigt viktig, 
säger Mikael. 

De gör inte mycket reklam, om de gör 
det så är det lokalt eftersom de vill 
gynna det lokala. Till stor del så förlitar 
sig paret på att goda rykten sprids från 
mun till mun, vilket ju verkar räcka 
långt i Kavelbrosågens fall.

Vilka är era utmaningar framöver?
- Det första är att förvalta vårt varu-
märkesnamn, det tar lång tid att bygga 
upp. Tillgänglighet är en annan del, det 
vill säga att ha rätt saker hemma som 
efterfrågas, annars är det lätt att tappa 
kunder, säger Mikael. - Man måste vara 
lyhörd, fyller Ida i. Vi vill ju också bli 
bättre på det vi redan gör och lämna 
över något bra till nästa generation, 
säger Mikael. Paret Kuskmålen berättar 
att deras son har ett stort intresse för 
verksamheten vilket gör att de vurmar 
extra mycket för att lämna över något 
riktigt bra.

Vi tackar för besöket och önskar 
familjen Kuskmålen fortsatt lycka till 
framöver!

Hemsändning

Bor du på landsbygden och har svårt 
att ta dig till mataffären? Då kan du få 
dina varor hemkörda! Tjänsten är helt 
kostnadsfri och riktar sig till dig som 
har ett permanent boende minst en 
kilometer från närmaste matbutik och 
som har svårt att ta dig dit på grund 
av ålder, funktionshinder, eller saknar 
körkort/fordon. Butiken tar emot er be-
ställning, plockar varorna och levererar 
dem till er dörr.
Hemkörningen bekostas av Kalmar 
kommun i samarbete med Region 
Kalmar län och gäller för upp till två 
leveranser på minst 200 kronor per 
vecka. Läs mer på www.kalmar.se/
hemsandning.

Sommarverksamhet på 
Getterö

Missa inte sommarens äventyr på 
fritidsgårdarnas underbara ö utan-
för Ljungnäs! Ni som slutat årskurs 6 
och är upp till 18 år gamla är hjärtligt 
välkomna till sommarverksamheten på 
Getterö vecka 25, 26, 27 och 28.

Där kan ni tillsammans med ungdomar 
från hela kommunen paddla kanot, 
bada, sova i vindskydd, fiska, pyssla, 
spela spel eller bara ha det gott. Det 
finns alltid fritidsledare på ön och i år 
är även personal från Ljungbyholms 
fritidsgård ”Hobban” med.

Verksamheten är måndag-fredag (bort-
sett från midsommarafton, då det inte 
är någon verksamhet) över dagen eller 
med övernattning för dem som vill, 
ingen föranmälan behövs. 
Bussarna som tar oss till Ljungnäs går 
från Ljungbyholms busstation på mor-
gonen och är helt gratis, de som inte 
vill sova över på ön är tillbaka i Ljung-
byholm senast 17.00. Från Ljungnäs 
åker vi motorbåt ut till Getterö. Behö-
ver ni bussbiljetter för att ta er till och 
från Ljungbyholms busstation kan ni 
kontakta Hobban på 0480-45 29 52, det 
kommer även mer information om det 
på facebook innan sommarlovet.

Mer info finns på kalmar.se/gettero

Hoppas vi ses där!

kalmar.se/hemsandning

Landsbygd

Vill du få matkassarna 
direkt hem till köksbordet?



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

Fritidsgårdens öppettider 
sommarlovet 2019

Vecka 25 
Måndag 17 juni 15.00 – 21.00
Onsdag 19 juni 15.00 – 21.00
Vecka 26 
Måndag 24 juni 15.00 – 21.00
Onsdag 26 juni 15.00 – 21.00
Fredag 28 juni 15.00 – 22.30

Vecka 27
Måndag 1 juli 15.00 – 21.00
Onsdag 3 juli 15.00 – 21.00
Fredag 5 juli 15.00 – 22.30

Vecka 28
Måndag 8 juli 15.00 – 21.00
Onsdag 10 juli 15.00 – 21.00
Fredag 12 juli 15.00 – 22.30

Vecka 33
Måndag 12 augusti 15.00 – 21.00
Onsdag 14 augusti 15.00 – 21.00
Fredag 16 augusti 15.00 – 22.30

För mer information se fritidsgårdens 
Facebook: Södermöreföralla 
instagram: hobbanforalla
Telefon: 0480-45 29 52  eller e-mail: 
sodermoreforalla@kalmar.se

Bibliotekens 
sommaröppettider

Under perioden 17/6-16/8 har bibliote-
ken följande öppettider:  

Hagbybiblioteket:
Meröppet 08.00-21.00 alla dagar i 
veckan.
Bemannade öppettider tisdag & tors-
dag 15.00-19.00. 

Ljungbyholmsbiblioteket:
Måndag & onsdag 15.00-19.00. 

Pårydsbiblioteket:
Måndag 15.00-19.00.

Kommundelsfika på Björkhaga

Vi hälsar alla som bor och verkar i 
Södermöre välkomna till Björkhaga den 
18 juni klockan 14.30-16.30.

Kom förbi och träffa tjänstepersoner och 
politiker som arbetar för Södermöre, dela 
dina tankar eller bara ta en fika med oss.

Södermöre kommundelsförvaltning och 
nämnd bjuder på fika och önskar samti-
digt alla en fin sommar!

Slöjdkafé i Påryd

Torsdagen den 19 september klockan 
17.30 bjuder Påryds bibliotek in till 
slöjdkafé – yllebroderi under ledning 
av Ann Rydh. Skapa ditt eget broderi 
med nål, tråd och olika stygn på ylle.
Ta med dig sax och nålar. Materialkost-
nad 40 kr (kontant/swish). Biblioteket 
bjuder på enkel fika.

Anmälan till Hemslöjden 0481-167 50 
senast fredag 12 september.

Arrangör: Påryds bibliotek i samarbete 
med Kalmar läns hemslöjd.

Varmt välkommen!

Invigning av Hagby utegym

Kolboda samfällighet har genom 
bygdepengen uppfört ett utegym i 
Kolboda, anläggningen invigdes på 
valborgsmässoafton av Johan Persson. 
En trevlig tillställning med visning av 
redskapen och tipsrunda.

Välbesökt vårmarknad i Hagby

Lördagen den 11/5 hölls vårmarknad-
vid  Hagby bil och smide. Vårmarkna-
den var välbesökt, solen sken och be-
sökarna njöt av allt som erbjöds under 
dagen. Flera bord med konsthantverk, 
nybakad bröd till försäljning, scouter-
na grillade korv till försäljning och på 
plats fanns en utställning av traktens 
mopeder och vespor. Det bjöds även 
på konst i verkstaden.

Glad sommar! 


