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Biogasmack utreds i 
Södermöre

Kalmar kommun arbetar med att 
undersöka förutsättningarna för en 
biogasproduktion och en biogasmack i 
Södermöre. En kartläggning från 2019 
visar att det i området finns gödsel som 
räcker för att driva ungefär 3000 bilar 
på biogas – en fantastisk potential men 
också ett projekt som kräver mycket 
dialog, utredningsarbete och  
samarbete mellan många aktörer.  
Är du nyfiken på biogas? Biogas är 
lokalproducerat, hållbart och enkelt. 
Läs mer på  
www.biogasboost.se eller  
www.facebook.se/biogasboost

 
Reflektionstid i hemtjänsten 
ökar kvalitén

Varannan vecka samlas hemtjänsten i 
Södermöre för att reflektera  
tillsammans. Syftet är att diskutera 
olika situationer i mötet med omsorgs-
tagare och hur arbetet kan förbättras.  
Kontaktmannen ansvarar för att  
berätta, kollegor ställer frågor och 
föreslår lösningar som mynnar ut i en 
handlingsplan som förankras med 
omsorgstagaren. Målet är att skapa en 
struktur för förändring och lärande i 
vardagen. Öka kompetens, förbättra 
kvalitét och kontinuitet i  
genomförandet av insatser. 
 
- Tid att reflektera belyser hur mycket 
som faktiskt går att förändra och ger 
möjlighet att enklare lära av varandra 
utifrån all den kunskap som finns i 
gruppen. Oftast handlar det om små 
förändringar som har stor betydelse för 
omsorgstagare och arbetsmiljö, säger 
Anette Högsell, enhetschef.

Inte ropa hej! 
Precis när vi trodde att vi var igenom pandemin ser 
vi nu tecken på att vi kan behöva ställa in oss på en 
framtid där vi fortsatt behöver att vara noggranna 
med distans, hygien och karantän vid symptom. Det 
är skönt att veta att vaccinet skyddar oss mot  
allvarlig sjukdom och dödsfall. En utmaning är att 
hitta vikarier som kan ersätta personal vid sjukdom 
och vård av barn, jag vet att personalen i  
kommundelsförvaltningen har gjort och gör sitt 
yttersta för våra besökare, elever, barn, och brukare. Jag hoppas att ni alla 
finner möjlighet att hämta andan och njuta av ledighet i juletid.  
Och som vår förvaltningschef säger: -Håll i, håll ut! 

Trots pandemin så fortgår livet, vardagen och verksamheterna. Vi har haft 
barnpanel med Ljungbyholmsskolans mellanstadie. Det var kul och  
intressant att få diskutera och lyssna på våra intelligenta, kreativa och yngre 
medborgare. Vi har även haft kommundelsnämnd där högstadiet  
Södermöreskolan deltog. Syftet är att ge dem en inblick i hur lokalpolitik och 
Södermöre kommundelsnämnd fungerar och väcka intresse för demokratin 
och hur man kan vara med och påverka. 

Arbetet närmast i kommundelsnämnden handlar om att planera för det 
kommande året och anta verksamhetsplan med budet för 2022.  
Det är otroligt mycket som är på gång och jag ser fram emot att snart kunna 
berätta om alla saker som är planerande och som ska genomföras 2022. 

Njut av ljuset som nu lyser i varje hus inför julens antågande.
God jul och Gott nytt år
 
Magnus Uhr

Från vänster: Katarina Fredriksson, Jolanda de Nekker och Zivile Antanaviciene



Barnpanelen

Kommundelsnämnden har i oktober 
genomfört sex barnpaneler med  
Ljungbyholmsskolans mellan- 
stadieklasser. Det är ett uppskattat och 
värdefullt sätt att få ta del av barnens 
perspektiv och vad som är viktigt för 
dem. Barnen fick också kunskap om 
vilka möjligheter det finns att påverka 
som barn och elev. 

“Odla hela året” med  
Farbror Grön 

Onsdagen den 23/2 kl. 19.00 bjuder 
Hagbybiblioteket in Farbror Grön till 
Bjursnäsbygdegård. Han kommer  
föreläsa om “Odla hela året”.  
Johannes berättar bland annat hur 
man kan tänja på gränserna och odla 
ätbart under så lång tid som möjligt 
och hur fönsterbrädan kan ge grönt då 
utomhusklimatet inte kan. 

Han bjuder också på läckra tips på vad 
man kan använda sin skörd till. 
Enklare fika till försäljning från kl.18.00.  
(Även möjlighet att köpa fika i pausen). 

Fri entré, ingen föranmälan.  
Varmt välkommen!  

Niondeklassarna deltog på 
kommundelsnämnden

I oktober genomfördes kommundels-
nämndens sammanträde med samtliga 
elever i årskurs nio på  
Södermöreskolan som gäster.  
Det blev ett bra tillfälle att visa hur 
en nämnd fungerar, vilka frågor som 
behandlas och hur en beslutsgång går 
till men också att politikerna är vanliga 
människor, ofta med ett vanligt yrke 
vid sidan av politiken. 

Under sammanträdet tog sig  
politikerna och tjänstepersonerna tid 
på sig att förklara de olika  
ärendena och inspelen som gjordes. 
Även sjuorna och åttorna fick träffa 
förtroendevalda kommundels- 
politiker som berättade om hur de kom 
i kontakt med politiken och svarade på 
elevernas frågor. 

Ansökan till Konst runt  
2022 öppnar

I januari kan du ansöka om att bli  
medlem i den jurybedömda  
konstrundan som går genom  
Södermöre, Emmaboda, Nybro och 
Torsås kommuner. Läs mer om villkor 
för medlemskap och ladda ner  
ansökningsblanketten på hemsidan: 
konstrunt.nu för frågor kontakta  
sodermore@kalmar.se eller  
ring 0480-452900 

Samlingsutställningen genomförs i 
Södermöre 2022!

Var med och påverka, ställ 
dina frågor direkt till  
kommundelsnämnden

Södermöre kommundelsnämnd  
utvecklar möjligheten för dig i  
Södermöre att vara delaktig.  
Du har nu möjlighet att besöka  
kommundelsnämnden digitalt och  
ställa frågor i en chatt som rör  
kommundelsnämndens  
ansvarsområden. 

Vi hoppas att det ska bidra till mer 
dialog med dig som medborgare.  
Läs mer här:  
kalmar.se/sodermore-webbsandning 

Du är såklart alltid välkommen till 
nämnden på plats om du vill!

Farbror Grön
Verksamhetsutvecklare Martin Westbrandt 
och Ordförande Magnus Uhr (s) sittandes.



Näringsliv i Södermöre

Den 8 oktober bjöd kommundels-
nämnden in till företagarfrukost i 
Södermöre. Det var en trevlig skara 
företagare som anslöt till frukosten och 
lyfte stora och små frågor.  
 
Nästa träff är planerad till 25 januari.  
För mer information och anmälan  
kontakta hanna.ivarsson@kalmar.se
 
 
Vem har gjort ett särskilt  
avtryck på dig i år?

Året går mot sitt slut och det innebär 
att det är dags att nominera:

Årets företagare i Södermöre:  
kalmar.se/aretsforetagare 

Årets eldsjäl i Södermöre:  
kalmar.se/aretseldsjal
 
Årets personal i Södermöre  
kommundelsförvaltning:  
kalmar.se/aretspersonalpris 

Nominera den eller de som du tycker 
ska lyftas fram för sina insatser 2021, 
senast 10 januari 2022!

Förra årets vinnare av personalpriset i Södermöre kommundelsförvaltning, Hagby förskola!



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

Bibliotekens 
bemannade öppettider 
under jul och 
nyårshelgen 23/12 - 6/1

Ljungbyholm  
23/12 kl. 13-15
27/12 kl. 9-12 samt 15–18
29/12 kl. 9-12 samt 15–18
30/12 kl. 13-15
3/1 kl. 9-12 samt 15–18
5/1 kl. 9-12 
Övriga tider Meröppet kl. 8-21

Hagby
27/12 kl. 10-13
28/12 kl. 15-18
3/1 kl. 10-13
4/1 kl. 15-18
Övriga tider Meröppet kl. 8-21

Påryd 
27/12 15-18
29/12 kl. 9-11
3/1 kl. 15-18
5/1 kl. 9-11
Meröppet Påryd (följer Ica näras 
öppettider):
23/12 kl. 8-21
24/12 kl. 8-12 
25/12 kl. 9-15
26/12 kl. 9-20
27, 28, 29, 30/12 kl. 8-21
31/12 kl. 8-14
1/1 kl. 12-18
2/1 kl. 8-20
3, 4, 5, 6/1 kl. 8-21

Det händer på biblioteken

Bokcirkel för män!
Nu startar biblioteken i Södermöre 
upp en bokcirkel för män! Vi träffas på 
Ljungbyholmsbiblioteket. Första träffen 
är 2/2 kl. 18.15 med tema Norrland. 2/3 
blir det historiskt tema och  
6/4 spänning/deckare. 

Är du intresserad av att delta så anmäl 
dig senast 10 januari, tfn: 
0480- 45 29 70 eller mail:  
ljungbyholm.bibl@kalmar.se  
(minst 6 deltagare behövs). 

Släktforska på Hagbybiblioteket
Vid två tillfällen kommer medlemmar i 
Kalmar Läns Genealogiska Förening till 
Hagbybiblioteket:

• Torsdag 27/1 kl. 17.00 - 19.30 (med 
fikapaus) - släktforskningens  
grunder

• Torsdag 10/2 kl. 17.00 - 19.30 (med 
fikapaus) - Släktforskning/ 
arkivsökning med dator + DNA

Gratis och ingen föranmälan!  
Varmt välkommen!


