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Kalmar län skiljer sig starkt 
och positivt från rikssnittet 
när det kommer till företag 
som har försatts i konkurs.

KALMAR LÄN. Trots att 
många har drabbats hårt 
av rådande epidemi, har 
det varit färre konkurser i 
länet jämfört med tidigare 
år. Kreditupplysningsfö-
retaget Syna levererar sta-
tistik som visar att antalet 
konkurser under 2020 års 
första sex månader har 
minskat med tolv procent 
i Kalmar län, jämfört med 
samma period förra året. 
Något som skiljer sig stort 

från rikssnittet, där det 
snarare handlar om att  
antalet konkurser ökat 
med 18 procent. 

Under årets första sex  
månader försattes 57 före-
tag i konkurs i Kalmar län, 
jämfört med 65 under 
samma period i fjol. Totalt 
i landet gick 3 770 företag i 
konkurs under årets för-
stahalvår. Mest drabbat är 
besöks- och resenäringen, 
framför allt hotell, konfe-
rensanläggningar och res-
tauranger. 
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Färre företag har 
gått i konkurs

Linda Erlandsson aktuell som 
första kommundoktorand
KALMAR. Linda Erlandsson, kvalitet- och verksamhets-
utvecklare på omsorgsförvaltningen är först ut i Kalmar 
kommun med att bli kommundoktorand. Hon har anta-
gits till forskarskolan för yrkesverksamma inom social-
tjänsten. 

– Genom att bedriva praktiknära forskning inom  
socialt arbete kommer resultaten att kunna tillämpas 
direkt i den verksamhet där jag jobbar samt bidra till 
värdefull kunskap inom äldreomsorgen i stort, säger 
Linda Erlandsson i ett pressmeddelande.

Studierna börjar i september och pågår halvtid i fyra 
år. Forskarskolan är ett samarbete mellan Linné- 
universitetet samt universiteten i Lund, Malmö och  
Göteborg. Fokus ligger på hälsa, arbetsliv och välfärd.

Nu visas åter filmer på vita duken
KALMAR. Under fredagen förra veckan valde flera bio-
grafer runt om vårt land, att så sakta öppna upp igen. 
Bland annat Biostaden i Kalmar. Det efter att haft 
stängd i flera månader, på grund av coronaepidemin. 
Stängningen handlade inte enbart om folks oro att gå 
på bio med tanke på smittspridning, något som också 
drabbade verksamheten var att många stora filmpremi-
ärer sköts upp. Antalet besökare i salongen är max 50, 
och det är endast biljettköp på nätet som gäller. 

En eftermiddag ägnad åt  
litteratur och poesi
HIMMELSBERGA. På lördag, den 8 augusti, hålls den  
årliga litteratur- och poesidagen på Ölands Museum 
Himmelsberga. Många evenemang har under året 
tvingats ställas, men litteraturdagen blir av.  

– Covid-19 råder, men i anpassad variant och hänsyn 
till restriktioner, försöker vi oss ändå på att hålla vår år-
liga dag med fokus på litteraturen, säger Julius Sääf, 
verksamhetschef på museet i ett pressmeddelande. 

Personerna som medverkar under dagen är Gudrun 
Thielemann, Johanna Mo, Niels Vonberg, Johanna Sch-
reiber och Mathias Nilo.  Moderator för dagen är Anna 
Winberg Sääf. Årets avslutning blir lite annorlunda. De 
medverkande kommer nämligen avsluta litteratur- och 
poesidagen med att läsa dikter av Lennart Sjögren, det 
för att uppmärksamma poetens 90-årsdag. 

På lördag är det extra fokus 
på trädgård och slottspar-
ken, när Sollidens slott 
anordnar en trädgårdsdag. 

BORGHOLM. På lördag, den 
8 augusti, ges vid två olika 
tillfällen att gå trädgårds-
vandring med Gunnel 
Carlsson på Solliden slott. 
Hon är trädgårdsjournalis-
ten känd som programle-
dare för tv-programmet 
Gröna rum. Hon ses även 
medverka i Go'kväll och  
tidigare Trädgårdskam-
pen. Dessutom är hon initi-
ativtagaren till Tusen träd-
gårdar som arrangeras av 
Studiefrämjandet, riksför-
bundet Svenskt trädgård 
och Trädgårdsriket. Ett 
evenemang där trädgård-
sägare över hela landet på 
en bestämd dag öppnar 
upp sina trädgårdar för all-
mänheten. 

När Gunnel Carlsson i helgen 
befinner sig i Borgholm 
och Solliden, är det slotts-
parken som står i centrum. 
Hon ger då chansen att gå 
en vandring i trädgården 
där hon delar med sig av 
sina kunskaper och er-
farenheter. Medverkar gör 
även Sollidens trädgårds-
mästare. Under lördagen 
väntar även prisutdelning i 
tävlingen Idéträdgårdar 
2020. Sedan den 27 juni 
har åtta deltagares verk på 
temat ”hemester” visats i 
parken och i helgen avslö-
jas vilka som funnit. Totalt 
ska tre olika pris delas ut. 
Sollidens pris som utses av 
en jury, besökarnas pris där 
vinnaren utses genom om-
röstning bland besökarna 
samt digitala priset, där 
vinnaren röstats fram via 
Facebook. 
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Trädgårdsprat med 
ett trädgårdsproffs

Gunnel Carlsson, kanske mest känd som programledare 
för tv-programmet Gröna rum, håller i helgen två guid-
ningar i Sollidens slottspark.  FOTO: PERNILLA BERGDAHL

Sveaskogsägda Ekopark 
Hornsö, är en förnämlig 
vildmark med härlig natur. 
Men långt ifrån alla känner 
till att det finns ett så lättill-
gängligt viltområde så nära 
inpå oss. Något som flera 
naturorganisationer vill 
ändra på och som de nu får 
hjälp med av politiker från 
Kristdemokraterna.

ALSTERBRO. Att Hornsö 
ekopark skulle ha en stor 
potential för en ökad 
ekoturism, är det sju natu-
rorganisationer som häv-
dar. Att det också skulle 
kunna lyckas utan att  
områdets natur och kul-
turvärden går förlorade, 
hävdar bland annat Krist-
demokraternas ledamöter 
Gudrun Brunegård och 
Kjell-Arne Ottosson samt  
regionalrådet Anders  
Andersson. Men även Per 
Jiborn, naturismexperten, 
Jan Herrman från länets 
naturskydd och Jan Bre-
nander, östra Smålands 
ornitologiska förening. 

I veckan besökte de olika 
platser inom området där 
Gudrun Brunegård stod 
som guide. Besök fick 
bland annat Allgunnen, 
minihotellet i Alsterbro 
och Rugstorps gård.

I flera år har lokala och 
regionala diskussioner 
förts om hur ekoparken 
som ägs av statliga Svea-

skog, skulle kunna bli en 
nationalpark.

– Jag kommer att lägga en 
motion i riksdagen om sta-
ten undersöker möjlighe-
ten att omvandla värdeful-
la områden till national-
park, säger Gudrun Brtu-
negård (KD). 

– Det som krävs är bara 
en annan slags förvalt-
ning. För även om Svea-
skog pekar ut Hornsö som 

idealiskt för friluftsliv, så 
gör bolaget väldigt lite för 
att utveckla ekoparken 
och besöksnäringen i om-
rådet, menar Per Jiborn, 
som också menar att det är 
mycket viktigt att få med 
folk från bygden i dessa 
tankar.

Anders Andersson (KD) 
som ansvarar för besöknä-
ringen ser också en  
utveckling av ekoturismen 

som redan idag är ganska 
stor.

Kommunerna är betyd-
ligt mer intresserade av en 
utveckling än Sveaskog  
eftersom det handlar om 
fler arbetstillfällen till 
kommunerna. Att skydda 
skogen genom att involve-
ra bygdens folk skulle ge 
både intäkter och nya 
jobb.

ANN-HELÉNE THÖRNING

Politisk draghjälp för 
en utökad ekoturism

När Kristdemokratern och naturexperter gjorde en rundguidning i Hörnsö ekoparksområde, 
passade de på att besöka Minihotellet i Alsterbro, som skulle kunna nyttjas bättre med en ökad 
ekoturism. Kjell Kristiansson tog emot naturismexperten Per Jiborn, ornitologen Jan Brenander, 
regionrådet Anders Andersson (KD) ekologen Jan Herrman, och riksdagsledamöterna Kjell-
Arne Ottosson och Gudrun Brunegård (KD). FOTO: ANN-HELÉNE THÖRNING

Mona G firar i Torsås
TORSÅS. På söndag, den 9 augusti, kommer artisten 
Mona Gustafsson, eller Mona G som hon kallar sig, till 
Torsås. Hon har under årens lopp haft många spelning-
ar på Olssonska gården. Och även i sommar blir tradi-
tionen av, men däremot med max 50 personer i publi-
ken. Så det är först till kvarn när det kommer till biljett-
köp. Helgens spelning blir lite extra. Mona G fyller näm-
ligen 64 år då, och firar sin födelsedag i Torsås. 
Dessutom firar hon i år 50 år som artist. Efter att i flera 
år ha ägnat sig åt dansband, bland annat i som sånger-
ska i Leif Bloms och Mona G:s orkester, gick hon 2009 
över till att sjunga country. 


