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NOTERAT
Årsmöte. Reumatikerföreningen i Oskarshamn har

haft ett välbesökt årsmöte i
Folkets park. Ordförande
Ing-Britt Krantz hälsade
välkommen
och öppnade
mötet. Parentation hölls för
de medlemmar
som avlidit
under året och Birgith

Fogelström läste en dikt
Bo Malm valdes tiUmötesordförande.

Den nya styrelsen består
av ordförande Ing-Britt
Krantz, kassör Göran
Johansson, sekreterare Eva
Bäck samt ledamöterna
AnitaAndersson, Birgith
Fogelström, Ewa Hermansson och Gunnel Gustafsson.
Lena Lundgren, Barbro
Petersson och Karin Ryden
avtackades. I samband
med mötet blev det även

lotteridragning, kaffe och
smörgås.
Underhållningen stod
Christoffer Escoz för.
Årsmöte. Misterhults PRO
har haft årsmöte i Höganäslokalen. Figeholm.
Gunilla Forsberg hälsade
ett SO-tal medlemmarvålkomna

Ärsmötet inleddes med att
sånggruppen och Anders
Masserud höll parentation
över de elva medLemmar
som gått bort under året
Därefter inleddes mötes-

förhandlingar. Inbjuden
gäst var Gunnel Svensson,
ordförande tör Kristdala

PRO. Hon valdes att leda
årsmötesförhandlingarna
Tillny ledamot i styrelsen
valdes Håkan Hammarberg. MayAndersson
avtackades för sina tio år

med styrelseuppdrag. Efter
avslutade förhandlingar
lämnade Gunilla Forsberg
information om senior-och
pensionärsmässai
Kalmarsalen den 5-6 mars.

Yvonne Bergvall(S), Lisa Wanneby(MP), Lena Granath (V),TommySkoog(C) och PeterWretlund (S) har enats
mindre orter iOskarshamns
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attåteröppnaåtervinningsstationernapååtta

kommun..

FOTO

komplettering på den informationen stämde delar av
Kurt och hans vänner, med

sångsolist Willy Nilsson,
upp med "Vad tar ni för
soporna" på melodin "Vad
tar ni för valpen där itönstret-. Mötet avslutades med

dragning päeftermiddagens lotteri. Kaffe med ostkaka avnjöts också

Årsmöte. Tandvårdsskadeförbundet i Kalmar län har
haft årsmöte i Västervik.

Landstingsrådet Gudrun
Brunegård (KO)valdes till
mötesordförande.lnnehål-

Iet iårets verksamhetsplan
visar att föreningen har

många viktiga uppgifter att
ta itu med, även sedan

amalgamet förbjöds
2009. Liksom tidigare vill
föreningen fokusera på
information tillamalgam-
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Atta mindre orter ska
få återvinning igen

Misterhults PRO har även
skickat en skrivelse till
kommunen avseende hanteringen av KSRR. Som en

ROGER

• Återvinningsstationerna på åtta mindre orter som stängdes i
samband med inträdet i KSRRska öppnas på nytt. Nu blir det
bättre möjligheter att slänga glas och förpackningar på landet.
De åtta mindre återvinningsstationerna
stängdes i samband med att
Oskarshamn
gick med i
KSRR, men enligt politikerna har de två händelserna egentligen inget med
varandra att göra. Övriga
återvinningsstationer i kommunen sköts av Förpacknings- och tidningsinsam!ingen, FfI, men de bedriver
inte insamling på riktigt små
orter.
- FfI har ansvaret men vi
har tagit på oss att ha bättre
service. Under en övergångsperiod öppnar vi samtliga
återvinningsstationer
OSKARSHAMN.
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"Kommunerna får
skäHnärFTlbordeta
ett större ansvar."
PETERWRETLUND(S)
kommunalråd

igen, det är viktigt att kunna
slänga sina glasflaskor även
på
landsbygden
säger
Yvonne Bergvall (S), ordförande i tekniska nämnden.
Så småningom kommer
mer än bara matavfall, som

från och med aprilskaläggas
igröna påsar, att samlas in av
KSRR men i väntan på det
öppnar alltså kommunen
åter för återvinning även på
mindre orter.
Socialdemokraterna,
vänsterparnet,
Miljöpartiet
och Centerpartiet står eniga
bakom beslutet att åter förbättra servicen på landsbygden.
- Man ska kunna vara
miljösmart oavsett var man
bor, säger Elisabeth Wanneby(MP).
Enligt politikerna är det
inte alla som känner till att
insamIingen
av förpack-

ningar i första hand är FI'Irs
och
inte
kommunernas
ansvar.

- Det är ett nationellt
bekymmer att kommunerna
får skäll när FTl borde ta ett
större ansvar, säger Peter
Wretlund (S), kommunalråd.
Återvinningsstationerna
kommer att öppnas igen så
snart som möjligt efter att
kommunfullmäktiges beslut
har vunnit laga kraft, sannolikt blir det i mars.
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Här blir det
bättre service
Återvinningsstationema
i Emsfors, Adriansnäs,
Mörtfors, Kanalen,lshult,
Bråbo, Björnhult och
KUntemåla ska öppnas
igen.
Här kan man slänga
förpackningar och glas,
kommunens stationer blir
ett komplement tillden
insamling som sköts av
Förpacknings- och tidningsinsamUngen, FTI.
350000 kronor per är
satsar Oskarshamns
kommun på verksamheten.

bärare om kvicksilvrets

hälsorisker och även
arbeta för förenklade regler
tör den som önskar sanera

bort sitt amalgam.
Styrelsens sammansättning är oförändrad det
kommande

verksam-

hetsåret.
Efter mötesförhandlingamasamlades
man runt
kaffebordet och många tog

tillfället i akt att diskutera
aktuella tandvårds- och
hälsofrågor.

De flesta nöjda med individ- och familjeomsorgen
Personalen på individ- och
familjeomsorgen, IFO,är
för det mesta trevlig och
förstående. Men var ljärde
vet inte om att de kan överklaga beslut om törsärjningsstöd.

OSKARSHAMN.

Drygt

300

personersomharvaritikontakt med !FO har svarat på
den
b~deffiöknmg
som gjordes genom enkäter
i höstas.
90 procent har svarat att
det var ganska lätt eller

mycket lätt att förstå informationen de fått och nåstan
lika stor andel har svarat att
personalen har haft ganska
eller mycket stor förståelse
för deras situation.
Åtta av tio har svarat att
personalen har frågat efter

deras synpunkter.
Nio av tio som sökt försörjningsstöd känner sig lyssnade på och är nöjda med
bemötandet och säger att de
har fått tillräckligt mycket
tid med handläggaren.
Men bara drygt sju av tio

svarade ja på frågan om de
kan överklaga ett beslut de
inte är nöjda med.
24 procent vet inte om de
har möjlighet att överklaga
beslut eller inte.
KARlNLAGERSTRÖM

