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Vi befinner oss fortsatt i en annorlunda tid. Alla 
hade vi önskat att ett nytt år hade börjat på ett 
annat sätt och att vi hade varit i slutfasen av  
pandemin. Men det gäller att vi håller i och håller 
ut ytterligare ett tag. Att vi är rädda om oss 
och varandra.

Nytt år innebär ändå nya möjligheter. I verksam-
hetsdialoger med cheferna för skolan, omsor-
gen, biblioteken och fritidsgårdsverksamheten 
i Södermöre, är målen satta för året utifrån Kommunfullmäktiges mål och 
den vision som Södermöre kommundelsnämnd beslutade 2020: Södermöre 
kommundel – delaktighet, kreativitet och trygghet i möjligheternas lands-
bygd. Vi alla medarbetare i kommundelsförvaltningen kommer tillsammans 
arbeta med olika aktiviteter för att nå målen. Målen följer kommundels-
nämnden upp tre gånger under året för att se att vi är på rätt väg. 

Många möten som vanligtvis hålls fysiskt fick under 2020 ställas om till 
digitala möten och i och med detta har den digitala utvecklingstakten ökat 
markant i kommundelsförvaltningen. Renovering av biblioteket i Påryd kom 
igång och stod klart i slutet av december. Lokalerna har moderniserats och 
fått ny flexibel inredning. 2020 var året då samtliga bibliotek i Södermöre 
utrustades med meröppet vilket är en fantastisk service för våra  
medborgare som kan nå biblioteket när det passar dem. Ett företag har  
ansökt om bygglov i Tvärskog och Halltorp för två obemannade butiker.  
Vår förhoppning är att företaget kan etablera sig inledningsvis av 2021. 
Det innebär en mycket bra utveckling på orterna då dagligvaruhandeln 
underlättar för de som bor där och i området runt omkring.

Vi vill också gratulera pristagarna till årets företagare, eldsjäl och personalpris 
i Södermöre 2020, grattis!

Dina handlingar är avgörande för att minska smiddspridningen.
Var rädda om Er och varandra!

Lena Thor,  
förvaltningschef i Södermöre kommundelsförvaltning

Eldsjälar, årets företagare och 
vinnarna av personalpriset i 
Södermöre!
Nu är det äntligen dags att hylla de 
personer och företagare som har  
nominerats och utsetts till årets eld- 
själar, företag och vinnare av  
personalpriset i Södermöre 2020.  
Det var många fina motiveringar och 
efter mycket övervägande utsågs 
tillslut: 

• Annas Carlevad för Annas  
Gårdsbutik till årets företagare

• Tvärskogs bygdegårdsförening 
för sitt ideella engagemang för 
Tvärskogsborna till året eldsjäl

• Personalen på Hagby förskola 
tilldelas årets personalpris för sitt 
kreativa engagemang och omsorg. 

Vinnarna brukar uppmärksammas 
under Södermöres Guldstund som 
arrangeras av Södermöre kommun-
delsnämnd men på grund av rådande 
pandemi sker uppvaktningarna vid 
separata tillfällen i år.

Stort grattis till er alla! Tack för ert  
engagemang som gör Södermöre till 
en ännu bättre plats att leva  
i och besöka!

Anna Carlevard
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Visste du att…
…Lifvs beviljats bygglov för  
obemannade butiker i Halltorp och 
Tvärskog? 

…det nu ska påbörjas ett plan- 
arbete av området där anstalten  
utanför Halltorp ska byggas? När 
planarbetet är klart och antaget kan 
byggstart av nya anstalten ske.  
Etableringen kommer innebära hund-
ratals arbetstillfällen i Halltorp. 

…föreningsstödet bygdepeng är  
tillbaka? Läs mer och ansök på  
kalmar.se/bygdepeng 

...föreningar kan ansöka om Miljöpeng 
för miljöförbättrande åtgärder, läs mer 
och ansök på kalmar.se/miljopeng 
 
...biblioteket i Påryd har renoverats och 
står klart? Nu delar de även entré med 
Ica i Påryd som också renoverats och 
byggt ut. 

…fiberutbyggnaden av landsbygden i 
Kalmar kommun är inne i slutfasen? 

…vi har meröppet på alla bibliotek i 
Södermöre? Du bestämmer när det 
passar dig att besöka biblioteken.  
Läs mer på respektive  
biblioteks hemsida.  

…Pårydsbadet renoveras? Bassängen 
får lite extra kärlek nu under vinter-
halvåret för att vara redo för simskola 
och badentusiaster många säsonger 
framöver.

Ny lekpark i Södra 
Ljungbyholm
Kornlyckans lekpark passar både  
mindre och större barn. Här hittar du 
bland annat lekställningar, en karusell 
som kan användas även med rullstol 
och en annorlunda gunga.  
 
Dessutom finns en blomsteräng, 
grillplats och plats för spontanidrott. 
En backe i området kan användas för 
cykling på sommaren och pulkaåkning 
på vintern.

Södermöre kommundel på 
Facebook
Följ Södermöre kommundel på  
Facebook. Vi uppdaterar dig om vad 
som händer i de kommunala verk- 
samheterna och tipsar om evenemang 
och annan nödvändig information. 

Pårydsbadet renoveras
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Södermöre 
kommundelsnämnds 
sammanträder:
(med reservation för ändring)
• 17 feb kl. 17
• 17 mars kl. 17
• 21 april kl. 17
• 19 maj kl. 17
• 16 juni kl. 17
• 25 augusti kl. 17
• 15 september kl. 17
• 20 oktober kl. 17
• 17 november kl. 17
• 15 december kl 17

Södermörebiblioteken på 
Instagram 
Vill du veta vad som händer på  
biblioteken i Södermöre? 
 
Följ oss då på instagram! På instagram-
kontot @bibliotekenisodermore kan du 
läsa om våra öppettider, överrasknings-
kassar, boktips och annat spännande 
som händer på biblioteken i Hagby, 
Ljungbyholm och Påryd.

 

Södermöre 
kommundelsnämnds 
sammanträden 2021
Södermöre kommundelsnämnd 
sammanträder en gång per månad och 
nämnden är alltid öppen för  
allmänheten att besöka och ställa  
frågor. Under rådande pandemi  
genomförs dock nämnden digitalt men 
på kommunens hemsida hittar du
protokoll och kallelser: kalmar.se/so-
dermorekommundelsnamnd 
Så snart det är möjligt har kommun-
delsnämnden för avsikt att  
sammanträda fysiskt igen. 
 
Du kan också bli medlem i vår med-
borgarpanel, då får du protokoll och 
påminnelser om när nämnden  
sammanträder och vilken ärenden som 
ska behandlas, direkt till din mail.

Södermöre kommundelsnämnd  
ansvarar för verksamheterna barn- 
omsorg och skola, omsorg om  
äldre, hemsjukvården och kultur- och 
fritidsfrågor i kommundelen. 
  
Därtill har nämnden att särskilt  
uppdrag att arbeta med demokrati- 
utveckling och landsbygdsutveckling.

 

En inblick i fritidsgårdens 
verksamhet under pandemin
Fritidsgården Hobban har under 2020 
genomfört flea anpassningar i takt med 
att Coronaviruset spridit sig i världen. 
I våras infördes åldersindelning på 
Hobban för att undvika att mellan- och 
högstadieelever träffas och för att 
förhindra folksamlingar, innan  
pandemin hade Hobban ca 105  
besökare på fredagskvällarna.  
Gruppaktiviteter som bakgrupp,  
resegrupp, innebandy, drive-in idrott, 
går inte att genomföra på ett 
smittsäkert, och har fått pausas.  
Vi kunde självklart inte heller åka på 
våra årliga resor till Ullared eller  
Liseberg. Hobban samarbetar med 
träffpunkterna genom att våra ung- 
domar och äldre får mötas och spela 
bingo, gå promenader och sjunga all-
sång, men allt samarbete har fått ställas 
in. Under sommarlovet öppnade vi upp 
Hobban en extra kväll i veckan och 
höll öppet en timme längre varje kväll, 
delvis för att kompensera att årets  
sommaraktivitet på Getterö blev  
inställda, och för att erbjuda ung- 
domarna så mycket fritidsgård  
vi bara kunde.

När hösten kom fortsatte vår  
verksamhet vara åldersindelad fram till 
november då de nya restriktionerna 
kom. Hobban flyttade utomhus där vi 
mötte eleverna efter deras skoldag. Vi 
hade olika tävlingar, tipspromenader, 
anordnade utomhusbio, krans- 
bindning, bjöd på varm choklad och 
pepparkakor. I december hade vi  
”paketjakt” då vi gömde julklappar 
någonstans på skolområdet och 
gav besökarna ledtrådar, rebusar 
och skattkartor för att hitta paketen. 
Verksamheten ute var välbesökt, även 
om fritidsledarna frös så värmdes vi av 
glädjen och energin av ungdomarnas 
engagemang. Det var främst elever 
från mellanstadiet som deltog i våra 
aktiviteter, vi upplever att vi tappade 
de äldre besökarna. På fredagskvällarna 
vandrade vi runt i Ljungbyholm och 
pratade med de vi träffade.

(fortsättning på nästa sida)
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Hemsida: kalmar.se/sodermore  
Telefon: 0480-45 29 00 
E-post: sodermore@kalmar.se

Måndagen efter lucia samlade vi några 
ungdomar, en livs levande häst och en 
stereo, och tågade tillsammans upp till 
äldreboendet och träff- 
punkten i Ljungbyholm med ett minst 
sagt annorlunda luciatåg som bestod 
av lussebullar, paket, de tre vise  
männen och en ridande Lucia. Istället 
för ljus hade barnen skyltar med  
hjärtan och god jul-hälsningar. 

Efter jullovet fick vi besked om att vi 
endast får genomföra digital verk- 
samhet på fritidsgården. Under dessa 
tre veckor har vi publicerat musik-, 
nyhets- och sportquiz, en klurig gåta 
varje dag, pokémonbingo, ”lär känna 
din fritidsledare”-tävling (frågesport 
med bilder från våra hem, saker som 
vi gjort och bilder på oss som barn), 
fototävlingen ”vart är vi?”, pysselvideos 
och olika fotoutmaningar. 

Även om det gått bra och varit lärorikt, 
ser vi fram emot när vi kan vara på plats 
igen och träffa ungdomarna! Fram till 
sportlovet kommer Hobban att  
fortsätta vara anpassad efter  
restriktionerna, det vill säga både 
utomhus och digital, det går bra men vi 
längtar tills allt blir som vanligt igen! 
 
Fritidsledarna Carro, Maja, Pontus och 
Jessica. Följ oss gärna på facebook: 
”Södermöre För Alla”  
och på Instagram: ”hobbanforalla”.

Slöjdpåsar som 
sportlovsaktivitet! 
Under sportlovsveckan kan du hämta 
en slöjdpåse på ditt närmsta bibliotek 
i Södermöre. I påsen finns material för 
att skapa sitt eget sällskapsspel.  
Påsarna passar både barn, unga och 
vuxna. I påsen finns allt material du 
behöver, en beskrivning med bilder 
och text samt länk till en videoinspelad 
beskrivning och genomgång. Påsarna 
är skapade av Hantverkstrion KRAFT. 

Välkommen in och hämta dig en 
slöjdpåse! 50 påsar finns fördelade på 
biblioteken, först till kvarn! 

Den ridande lucian  
Tilly Ekström 
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