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Kollektivtrafik för seniorer och personer med  
sjukersättning
Seniorkortet i kollektivtrafiken föreslås bli permanent från årsskiftet. I så fall ska det 
gälla för alla pensionärer och personer med sjukersättning. Kortet kostar 100 kr i 
månaden och gäller för obegränsat antal resor under lågtrafiktid i 30 dagar och i hela 
länet. Resan ska påbörjas mellan klockan 9.00-15.00 och 18.00-24.00. 

Läs mer på klt.se

Högre högkostnadsskydd 
Högkostnadsskyddet för besök inom hälso- och sjukvården föreslås höjas med 50 kr 
från årsskiftet. Det innebär att när man betalat 1150 kr i patientavgifter blir efterföl-
jande besök avgiftsfria under resterande del av året. 

Smidigt att betala sjukvårdskostnader
Du betalar dina sjukvårdskostnader via faktura. Avgifter du haft för mottagningsbesök, 
vård, behandling och sjukresor den senaste månaden samlas månadsvis på en faktura. 
Avgifter för tandvård och besök, vård och behandling hos vissa privata vårdgivare ingår 
inte i månadsfakturan, utan faktureras separat.

Anmäl gärna e-faktura
Välj gärna e-faktura via din internetbank. E-fakturan på vårdavgifter kommer därefter 
elektroniskt till internetbanken i mitten av månaden. Alla uppgifter är förifyllda och det 
är ett säkert sätt att betala. Mindre pappershantering bidrar till bättre miljö och en stor 
fördel är att du kan få och betala din e-faktura var du än befinner dig i världen. 

Övriga betalningssätt
Autogiro innebär att landstinget drar pengar direkt från ditt konto. För att kunna betala 
med autogiro måste du göra ett medgivande och en autogiroanmälan via din bank.

Om du inte har möjlighet att betala på annat sätt än kontant, går det att betala med 
jämna pengar på mottagningen eller vid informationsdisken på sjukhusen i Kalmar,  
Oskarshamn och Västervik.

u blir vi Region Kalmar 
län! Det är temat i det 
här numret. Personligen 
tycker jag att det  känns 
logiskt att samla frågor 
som rör länets utveckling 

på flera plan i en och samma organisation. 
Vi som bor i Kalmar län vill kunna känna 
att den här regionen utvecklas, att vi har 
fungerande vägar och kollektivtrafik, att 
vi har arbetsmöjligheter, en rik fritid och 
en fungerade hälso- och sjukvård – bland 
annat. Det ska utan tvekan bli spännande 
och se vart den nya organisationen kan 
leda oss. Hela tio sidor, sidan 4-13, ger ex-
empel på vad regional utveckling innebär 
för dig som bor i länet.

Anders Hansen, överläkare i psykologi 
och författare, har genom sin bok Hjärn-
stark lyft det faktum att tränar du fysiskt 
– då bildas nya hjärnceller. Läs intervjun 
med honom här intill.

På sidan 15 möter du Josefine Fridell 
som fått nytt hjärta. En ung tjej som fått 
en andra chans i livet, som hon själv ut-
trycker det. Se gärna till att göra din vilja 
känd genom att anmäla dig till donations-
registret. Prata också med dina nära och 
kära, så att de också vet. 

Vinter och halt ute innebär halkskydd 
på. Det är såklart bra, men faktum är att 
flest fallolyckor sker i hemmet. Gör en 
skyddsrond hemma, ta del av de tips som 
du hittar på sidan 14. Speciellt viktigt är 
det för personer med benskörhet som 
löper större risk för fraktur vid fall. 

Så med det sagt – var rädd om dig. 
Ta gärna vara på det viktiga dagsljuset 
mitt på dagen, om du har möjlighet. En 
promenad stärker som sagt både kropp 
och knopp. Och sist men inte minst –  
välkommen till Region Kalmar län!
 

Produktion: Kommunikationsenheten
Tryck: Ruter AB
I detta nummer medverkar också: 
Anna Smedberg, Kristina Wirén, Pierre Eklund, 
Suvad Mrkonjic, Most photos.

Innehållet i Salvia får citeras om källan anges. 

Adress: Salvia  |  Box 601  |  391 26 Kalmar
E-post: salvia@ltkalmar.se
Upplaga: 126 000
Redaktör: Annika Billberg tfn 0480 - 841 28
annika.billberg@ltkalmar.se

Hej Region Kalmar län!
NotiserN
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 Träning för 
KNOPP  
 
och

 KROPP
Hej Region Kalmar län!

et menar författaren 
Anders Hansen, som är 
överläkare i psykiatri och 
som skrivit boken Hjärn-
stark. I den kan man läsa 
om att fysisk aktivitet har 

positiva effekter på alla tankemässiga för-
mågor så som kreativitet, koncentration, 
minne och förmågan att motstå stress. En 
anledning är att fysisk aktivitet ökar blod-
tillförseln till hjärnan. Det blir som ett extra 
bränsle, som får den att fungera bättre.

–  Jag har skrivit om medicinsk forsk-
ning i nästan 20 år och tagit del av många 
välgjorda undersökningar som visat hur 
viktig fysisk aktivitet är för både hjärna och 
kropp. För några år sedan funderade jag 
över varför den här viktiga forskningen 
inte fick någon uppmärksamhet i media, 
som mest uppmärksammade olika dieter 
och träningsfloskler.

Tillsammans med kollegan och profes-
sorn Carl Johan Sundberg skrev han 
därför Hälsa på recept som handlar om 
alla fördelar kroppen ges av regelbunden 
träning. Två år senare, 2016, kom hans 
uppföljare Hjärnstark.

–  Sambandet mellan hjärna och trä-
ning intresserar mig som psykiatriker, för 
när man träffat tusentals patienter ser man 
mönster. De som motionerade återföll  
inte i ångest och olika typer av ångestsyn-
drom i samma utsträckning som de som 
inte tränade. Jag funderade mycket kring 
huruvida fysisk aktivitet kan var antide-
pressivt och ville skriva om detta.
Hans mål var att skriva en bok utan pek-
pinnar, som på ett enkelt och neutralt sätt 
presenterade forskningen som fanns på 
området. Men också att ge konkreta svar 
på hur och varför det är så här. 

Att vara fysiskt aktiv handlar inte enbart om att vara sportig, 
snabb eller ha magrutor. Det handlar lika mycket om att ge sin 
hjärna förutsättningar att fungera så bra som möjligt.

D

Fysisk aktivitet är inte en medicin för hjärnan, det är som 50-100 mediciner för hjärnan. Det menar 
Anders Hansen som är överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark, som handlar om hur 
fysisk aktivitet stärker hjärnan.

Anders tips om träning  • All träning är bra - hjärnan räknar varje steg. • Om man vill ha maximal effekt för hjärnan  
ska man pulsträna så att man blir andfådd  
och svettig - 45 minuter minst tre gånger i 
veckan.  
• Om man inte har möjlighet att pulsträna  
kan man få bra effekt av att promenera -  
30 minuter minst fem gånger i veckan.  • För att motverka nedstämdhet och de-

pression är det viktigt att prioritera träning 
extra mycket nu under den mörka delen av 
året. Promenader på 20-30 minuter, gärna  
i dagsljus, kan ge stor effekt. 
Se hela Anders Hansens föreläsning  Träna för din hjärna på 1177.se

– Jag har vänt och vridit på varenda 
mening och kommatecken, och har verk-
ligen ansträngt mig för att boken ska bli 
så tillgänglig som möjligt. Att forskningen 
presenteras på ett enkelt sätt tror jag har 
bidragit till att det här med träning för 
hjärnan har fått så stort genomslag. Det är 
exempelvis många skolor och psykiatriska 
kliniker som infört mer fysisk aktivitet och 
det känns så klart roligt. Anders Hansen 
menar att just fysisk aktivitet är det enskilt 

bästa och viktigaste man kan göra för sin 
hjärna.

– Det har så många positiva effekter. 
Exempelvis att man tål stress bättre och 
det är viktigt i vårt samhälle idag. Det 
är svårt att eliminera stressen, vi måste 
istället bli bättre på att hantera den. Ett 
annat exempel är att träning även skyddar 
hjärnan mot demens på ett sätt som inga 
mediciner kommer nära, eftersom fysisk 
aktivitet bromsar hjärnans åldrande. n
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Den 1 januari 2019 får Landstinget ett 
nytt uppdrag och bildar Region Kalmar 
län. Det nya uppdraget innebär att 
arbeta för att stärka och utveckla 
Kalmar län. 

et kommer att bli bättre 
förutsättningar att utveck-
la länet när utvecklings-
frågorna hamnar inom en 
och samma myndighet, 
säger Ann-Sofie Dejke, 

kanslidirektör vid Landstinget i Kalmar län. 
Regional utveckling innebär frågor som 
infrastruktur, kompetens- och utbildnings-
frågor, samhällsplanering, innovation och 
näringslivsutveckling och internationella 
frågor. I grunden handlar det om att skapa 

tillväxt och hållbar utveckling i länet. 
Ann-Sofie Dejke menar att hälso- och 
sjukvårdens utveckling går väl ihop med 
uppdraget om regional utveckling. 
–  En stark region där det är attraktivt att 
leva och bo ger skatteintäkter som är vikti-
ga förutsättningar för att kunna ha fortsatt 
fokus på att utveckla hälso- och sjukvård 
och infrastruktur. Jag tror att detta kom-
mer att ge kraft åt utvecklingsarbete i vårt 
län på flera plan.

Frågorna kring regional utveckling 
hanterades tidigare av Regionförbundet 
i Kalmar län, som nu blir en del av Region 
Kalmar län. Formellt innebär regionbild-
ningen att Landstinget i Kalmar län byter 
namn och att regionförbundet upphör 
som organisation vid årsskiftet. 

–  I och med regionbildningen får invå-
narna större inflytande över länets utveck-
ling. Fram till nu har politikerna i regionför-
bundet inte valts direkt via invånarna utan 
politiker i landstinget och länets kommuner 
har tillsammans format regionförbundets 
styrelse. 

–  I och med regionbildningen styrs den 
regionala utvecklingen av landstingsfull-
mäktige som nu byter namn till regionfull-
mäktige, berättar Ann-Sofie Dejke. 

Ledamöterna i regionfullmäktige väljs 
direkt av invånarna i länet och därmed 
kommer invånarna kunna påverka länets 
utveckling mer än idag. Som direktvald 
politiker har man ett direkt och tydligt an-
svar och kan utgöra en starkare röst kontra 
stat och regering för att driva viktiga 

D

Nu blir vi Region Kalmar län

Politiker från länets 

kommuner och 

landsting
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frågor för vårt län.
De flesta andra 
landsting har redan 
bildat regioner. 
Landstinget i Kalmar 
län är ett av de sju 
återstående länen 
som blir region vid 
årsskiftet.

–  Det kommer  
att ge större tydlighet och bättre förut-
sättningar för samverkan över läns- och 
regiongränser då vi som möts har samma 
uppdrag och samma mandat, säger Ann-
Sofie Dejke. n

Ann-Sofie Dejke

Om Region Kalmar länFakta

 � Hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik, kulturfrågor och folkhögskolor som drivs 
av landstinget idag fungerar på samma sätt efter nyår.

 � Politikerna, som vi som bor i Kalmar län valde till landstingsfullmäktige i september, över-
går till att verka som politiker i regionfullmäktige. Landstingsstyrelsen blir regionstyrelse. 

 � Regionen Kalmar läns nya webbplats blir regionkalmar.se. Där presenteras Region Kalmar 
län och den service som erbjuds till de som bor i Kalmar län. 

 � Information om hälso- och sjukvård, egenvård, vårdens e-tjänster samt kontaktuppgifter 
till vårdens alla mottagningar och avdelningar samlas på 1177.se

 � Sammanslagningen av Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län kostar 
inte länsborna mer än tidigare. De medlemspengar som tidigare gått från landstinget till 
Regionförbundet i Kalmar län hamnar nu inom budgeten för Region Kalmar län. 

 � Den nya organisationen får en ny symbol. Den kommer till exempel att synas på sjukvår-
dens kallelser, skyltar, kollektivtrafikens bussar osv.
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Mindre och medelstora företag med 
verksamhet i Kalmar län kan få hjälp 
och stöd för att utveckla sin verksamhet. 

öretagsstöd ska sätta fart på 
den ekonomiska tillväxten, 
öka konkurrenskraften och 
bidra till att främja entrepre-
nörskap.

– Investeringar leder ofta 
till tillväxt i någon form och förhopp-
ningsvis skapas nya arbetstillfällen, säger 
Thomas Tiger som är handläggare för fö-
retagsstöd hos Regionförbundet i Kalmar 
län. Företagsstöd kommer efter årsskiftet 
att handläggas av den Regionala utveck-

lingsförvaltningen inom den nya organisa-
tionen Region Kalmar län. 

Efter att ett företag ansökt om stöd 
görs en samlad bedömning.

Vanligaste stödet är konsultcheckar, för 
att anlita extern specialistkompetens som 
ska bidra till digital omställning, mark-
nads-, produkt- eller företagsutveckling.

Andra stöd är innovationsfinansiering 
för utveckling av produkt eller tjänst, stöd 
till kommersiell service som lanthandel 
och bensinstationer i glesbygd, samt 
investeringsstöd till skärgårdsföretag 
för företag på ö utan fast förbindelse till 
fastlandet. n

Ett bättre styrelsearbete och ett vässat 
erbjudande. Det blev resultatet när 
företaget Advitum fick stöd i form av 
konsultcheckar. 

ybroföretaget Advitum 
har två gånger fått före-
tagsstöd. Båda gångerna 
var det konsultcheckar 
för olika satsningar. År 
2012 gick stödet till att 

utveckla styrelsearbetet i bolaget som 
startats två år tidigare. 

– Vi fick tidigt igång ett väldigt bra 
styrelsearbete tack vare att vi fick det här 
stödet. Det har lett till mer långsiktiga 
planer, som ett styrelsearbete ger. För vår 
del har det varit jättenyttigt, säger Markus 
Persson, vd Advitum. 

Advitum är ett IT-bolag med tre verk-
samhetsdelar: produktförsörjning, utbild-
ning och konsulttjänster. 

– Vi är specialister inom IT-infrastruktur. 

Kortfattat kan man säga att vi arbetar med 
det som man som IT-användare i princip 
aldrig ser eller märker. Det är det som 
ligger bakom datorn, kan man säga, med 
nätverket och servrarna i serverhallen, 
e-post-system, databaser, hantering av 
data, lagringslösningar och annat under-
liggande när det gäller IT, säger Markus 
Persson. 

I bolagets lokaler i Nybro sitter flera 
konsulter vid datorer och jobbar. En del är 
ute hos kunder. Som det ska vara, konsta-
terar Markus Persson. Han kan se tillbaka 
på hur bolaget har vuxit från ett enmans-
företag 2010 till att i dag ha 16 anställda. 

– Jag hade med mig en del kunder från 
tidigare arbetsgivare. Jag körde på själv 
i cirka ett år men hade en hög arbetsbe-
lastning. Jag hittade ingen att anställa och 
jag var nära att lägga ned för det var för 
mycket arbete men 2011 anställde jag min 
första kollega, säger Markus Persson. 

Nyligen har företaget expanderat och 

öppnat kontor i Lund och Karlskrona. 
Advitum har 70 procent av sina kunder i 
Kalmar och Blekinge. Resten i Östergöt-
land, Kronoberg och Skåne. 

Andra gången som Advitum fick regi-
onförbundets företagsstöd var 2014. Då 
gick konsultchecken till marknadsanalys, 
för att hitta nya kunder. Markus Persson 
tycker att det har lett till att företaget har 
renodlat sitt erbjudande och arbetar mer 
strukturerat.

– Tillsammans med en extern part 
gjorde vi en riktig genomlysning vad det 

Företag 
kan få stöd

Thomas Tiger handlägger företagsstöd hos 
Regionförbundet i Kalmar län.

Stödet ledde till 
bättre planer

F

N

Text: Anna Smedberg 

Foto: Kristina Wirén
Markus Persson, vd Advitum, startade som enmansföretag 2010. I dag har bolaget 16 anställda. 

Foto: Anna Smedberg
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Advitums grundare och vd Markus Persson 
tycker att företaget fick god hjälp med 
styrelsearbete och marknadsanalys tack 
vare konsultcheckar. 

fanns för behov och vad det skulle finnas 
för behov framöver. Det gjorde att vi 
kunde svänga in vårt erbjudande till att 
passa våra kunders behov. 

Markus Persson tror att stödet är en 
av flera bidragande orsaker till företagets 
tillväxt. 

– Det är till stor del medarbetarnas 
förtjänst att vi kommit dit vi är men utan 
styrelsearbetet och den här långsiktiga 
strategin, hade vi kanske inte satt samma 
tillväxtmål och då hade vi inte jobbat lika 
hårt för att anställa folk och hitta nya kun-
der. Det är nog svårt att direkt få någon 
mappning mot stödet och x antal an-
ställda men garanterat har det gett effekt, 
säger Markus Persson. n 

IT-arkitekt Jörgen Hjärteflo 
från företaget Langate är 
inhyrd konsult för Advitum 
Academy, en trainee-
utbildning som Advitum 
har tillsammans med 
Arbetsförmedlingen,  
för att hitta kompetens. 

Foto: Kristina Wirén

Foto: Kristina Wirén
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I rådande miljö- och hälsodebatter har 
proteinrika livsmedel som ärtor och 
bönor hamnat i fokus. Gynnsamma 
förutsättningar på Öland har gjort att 
Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter  
står för nästan all svensk produktion  
av baljväxter.

en blåvita industrilokalen, 
bakom Färjestadens köp-
centrum, har blivit en form 
av landmärke, men det är 
få som vet att merparten 
av den svenska skörden 

av baljväxter - 3000 ton ärtor och bönor - 
passerar lokalens portar varje år.

– Det är få som känner till oss, men det 
är vi som levererar ärtor, bönor och lök till 
ICA:s, Lantmännens, Orkla Foods, Lidls 
och Martin & Serveras varumärken, säger 
Håkan Johnsson, vd på Kalmar Ölands 
Trädgårdsprodukter.

Bolaget, som grundades 1959, ägs 
idag av 120 odlare som odlar lök, bönor 
och ärtor på en areal som motsvarar 2800 
fotbollsplaner. De flesta odlare finns på 
Öland eftersom ön har bäst förutsättningar 

i Sverige för att odla bönor. 
– Mixen av milt klimat och bördig och 

kalkrik jord gör Öland idealisk för bönan, 
inte ens Gotland har förutsättningar att 
få lika bra skördar. De två senaste åren 
har dock skörden varit dålig på grund av 
vädret.

Under hösten, efter hand som odlarna 
skördar sina fält, transporteras grödorna 
till lokalerna i Färjestaden. Med hjälp av 
avancerade maskiner och det mänskliga 
ögat granskas och sorteras grödorna 
innan paketering och vidare transport till 
de stora företagen.

– För några år sedan odlade vi bara 
den bruna bönan på Öland. Nu har vi sex 
olika sorter. Våra produkter har aldrig varit 
hetare, det ligger i tiden att äta svenskt, 
hälsosamt, klimatsmart och närodlat, och 
vi har god potential att växa ännu mer.

Håkan Johnsson betonar vikten av att 
bygga upp ett starkt nätverk och samar-
beta med lärosäten, andra livsmedelsföre-
tag och regionala utvecklare som Regi-
onförbundet i Kalmar län. Kalmar Ölands 
Trädgårdsprodukter är en aktiv part i 
regionens Livsmedelsstrategi för Kalmar 

län och projektet Livsmedelsutveckling 
Sydost.

– Vi är med på ganska många aktivite-
ter, som föreläsningar och möten, efter-
som det ger oss mycket tillbaka. Det är ett 
bra sätt att träffa andra livsmedelsföretag 
och inspirera andra att använda våra pro-
dukter i sin verksamhet.

2017 fick bolaget ekonomiskt stöd av 
Livsmedelsutveckling Sydost för att ge-
nomföra en marknadsundersökning i Balti-
kum, en insats som gav tio nya kontakter 
för framtida utveckling och samarbeten. 
Genom strategin har bolaget dessutom 
etablerat ett samarbete med professor 
Cornelia Witthöft vid Linnéuniversitetet 
som forskar om bland annat baljväxter. 

– Att det finns evidensbaserad forsk-
ning som visar nyttan med våra produkter 
är jätteviktigt. Nu har vi genom Livsmed-
elsutveckling Sydost börjat titta på en mer 
effektiv digitalisering av vår verksamhet, 
och då omfattas allt från telefonväxel till 
maskiner ute i produktionen, förklarar 
Håkan Johnsson. n 

Öländska bönor 
hetare än någonsin

D

Text och foto: Pierre Eklund

Håkan Johnsson, VD på Kalmar Ölands 
Trädgårdsprodukter berättar att 95 
procent av hela Sveriges bönodling sker 
i Kalmar län

Livsmedel i länet och 
Livsmedelsutveckling 
Sydost

Fakta

 � Kostnadsfri rådgivning till företag samt 
bidrag med viss finansiering i form av 
konsultcheckar.

 � Har kartlagt svensk export och tagit fram 
råd till företag som vill exportera. 

 � Ser stor potential i proteinproduktion, 
främst i form av baljväxter och land- 
baserad fiskodling. 

 � Undersöker företags digitaliseringsnivå.
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Utvecklandet av länets tillgänglighet 
och infrastruktur, såsom vägar och järn-
vägar, är ständigt aktuella frågor. Nya 
Region Kalmar län har en transportplan 
som ska leda till bättre kommunikatio-
ner på flera platser i länet. 
 

egionförbundet i Kalmar 
län, som vid årsskiftet går 
över i Region Kalmar län, har 
ett statligt uppdrag där det 
ingår att ta fram en regional 
transportplan som omfattar 

satsningar i länets statliga vägnät förutom 
E22, riksväg 25 och 40. Länet har fått cirka 
900 miljoner kronor för infrastruktursats-
ningar mellan 2018 och 2029 – ett alldeles 
för litet belopp enligt Helena Nilsson, 
regional utvecklingsdirektör i blivande 
Region Kalmar län.

– I relation till vårt behov är det alldeles 
för lite, en problematik som vi förvisso de-
lar med flera län. Länet behöver kraftsamla 
för att påverka mer på nationell nivå, och 
det är en av fördelarna med att vi nu bildar 
Region Kalmar län.

– Vi blir en mer kraftfull organisation 
som kan driva ett påverkansarbete på ett 
mer effektivt sätt.

I samråd med kommuner, Länsstyrelsen 

Kalmar län, näringsliv och Trafikverket har 
Regionförbundet i Kalmar län bestämt 
vilka infrastruktursatsningar som ska 
prioriteras. I södra delen av länet är en 
ombyggnation av väg 136 mellan Alguts-
rum och Borgholm en prioriterad satsning. 

– Det är en olycksdrabbad sträcka som 
har en hög beläggning på sommaren. 

Godstrafiken västerut från Oskarshamn 
är tät, och beräknas öka ytterligare med 
Scanias nya logistikcentrum. – Här har 
vi lämnat in en ansökan till nationella 
transportplanen om medfinansiering för 
vägarna mot Bockara. En mittsepara-
tion är en förutsättning för satsning på 
viltstängsel som behövs på flera sträckor, 
förklarar Helena Nilsson.

På önskelistan för norra delen av länet 
finns en satsning på riksvägarna väs-
terut från Västervik. För att minska tung 
godstrafik och samtidigt skapa en större 
arbetsmarknadsregion vill man se en 
statlig investering i Stångådalsbanan och 
Tjustbanan mellan Kalmar, Västervik och 
Linköping.

– Det skulle skapa stora möjligheter för 
hela regionen och här krävs mycket påver-
kan från nya Region Kalmar län. Tyvärr är 
det kostsamma investeringar. Banorna är i 
behov av upprustning och underhåll. n

Nya utmaningar 
ska förbättra länets vägnät

Text och foto: Pierre Eklund

R

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
i  blivande Region Kalmar län.

Projektledare Thomas Isaksson berät-
tar om Livsmedelsutveckling Sydost, ett 
projekt som pågår mellan 2016 och 2019.

ör att lyfta den lokala 
livsmedelsbranschen, som 
sysselsätter tusentals länsbor, 
har Regionförbundet i Kalmar 
län, LRF Sydost och Länssty-
relsen i Kalmar län tagit fram 

Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-
2025. Strategins största projekt, rent eko-
nomiskt, är Livsmedelsutveckling Sydost.

Vad innebär projektet?
– I första hand hjälper vi små och med-

elstora livsmedelsförädlare samt företag 

inom restaurang och handel att utveckla 
sin verksamhet. För att kunna hantera en 
global konkurrens måste företag ständigt 
utveckla sitt sortiment, vilket kan vara 
svårt för mindre företag. Ibland sitter vi 
med i regelrätta produktutvecklingsmö-
ten. På två år har vi gjort över 200 före-
tagsbesök.

Hur kan ni hjälpa företag?
– När vi har identifierat deras behov ser 

vi till att de får hjälp av personer med rätt 
kompetens från organisationer, lärosäten, 
företag eller myndigheter. Vi kan även 
bistå med omvärldsspaning och förse dem 
med senaste trender och forskning. Att få 
sin produkt validerad av sakkunniga kan 

vara avgörande för försäljning så vårt 
samarbete med universiteten är oerhört 
viktigt. Gårdsbutiken Västersläts lufttorka-
de skinka är ett bra exempel på ett lyckat 
samarbete mellan flera parter. n

Livsmedelsutveckling Sydost

F Thomas Isaksson
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Peter Sieurin, ansvarig för regional pla-
nering på Trafikverket, berättar att väg 
136 på Öland är det stora pågående 
projektet inom den regionala trans-
portplanen. 

– I början av november hade vi det 
första samrådet med de som berörs av 
en ombyggnation av sträckan Algutsrum 
och Borgholm. Det är få projekt som har 
så många överliggande intressen som vi 
måste ta hänsyn till - unik kultur och natur, 
vattenfrågor och biotopskydd, rödlistade 
arter och många boende längs vägen. Väg 
136 är en delikat utmaning.

Varför ska vägen byggas om?
– Syftet är öka arbetsmarknadsregio-

nen genom att underlätta för pendling 
och näringsliv. Åtgärderna är också 
positivt för besöksnäring och trafiksäker-

het. Den första av tre etapper är från 
Algutsrum till Glömminge med byggstart 
tidigast 2022.

Hur ska vägen förändras?
– Vi har bara gjort en grov första 

sortering och på vissa platser har vi inte 
bestämt om det blir ny väg eller om vi 
använder befintlig sträckning, men målet 
är mötesfri 2+1-väg med 100km/h så långt 
det går. Det går inte överallt, exempelvis i 
Glömminge där vägen går igenom orten.

Vilka andra projekt är på gång?
– Delar av väg 34 mellan Målilla och 

Hultsfred. Där är allt klart med byggstart 
2021. Efter väg 34 och 136 blir det fokus 
på väg 37 och 47 från Oskarshamn till 
Bockara enligt regionens prioritering. 
Sen berörs vi som arbetar regionalt på 
Trafikverket av den nationella planen där 
E22 ingår. n

“Väg 136 är en delikat utmaning“

- Målet är att få till en mötesfri väg 136 på Öland, 
så långt det går. Det säger Peter Sieurin som 
ansvarar för regional planering på Trafikverket.

Bussarna får ny logotyp
I och med regionbildningen byts Kalmar Länstrafiks logotyp ut mot en ny, vilken går hand i hand 
med den nya symbolen för Region Kalmar län.

Kalmar Länstrafik får en variant av den nya hjärtformade region-symbolen och den kommer 
såklart att pryda både bussar, hållplatsskyltar och tidtabellsanslag framöver. Bussarna rullar sedan 
ett år tillbaka i den nya regionens färger, rött och gult. Så förutom den nya symbolen kommer du 
som åker med Kalmar Länstrafiken att känna i igen dig. 

Landsbygdsutveckling är viktigt för att 
utveckla länet. Daniel Granello som är 
landsbygdsutvecklare förklarar varför.
 

Det är från lands-
bygdens företag 
som vi får våra livs-
medel, jordbruks- 
och skogsproduk-
ter, de är en viktig 
tillväxtmotor för 
länet. En stor del 
av besöksnäringen, 

som blir allt viktigare, är koncentrerad till 
landsbygden. Att det finns service som 

exempelvis postombud är alltså inte bara 
viktigt för de som bor på landsbygden.

Vad är din roll?
– Som landsbygdsutvecklare jobbar 

jag, tillsammans med kommunerna i länet, 
för att landsbygden ska växa ännu mer. Vi 
har olika sorters stöd, bland annat före-
tagsstöd i olika former och särskilda stöd 
för lanthandlare.

Ni har också en regional bygdepeng 
– idéslanten. Vad innebär den?

– Det är ett stöd med kort handlägg-
ningstid som föreningar och grupper 
kan söka för mindre utvecklingsinsatser 
som främjar bygden. Det kan röra sig om 

workshops, föreläsningar och studieresor 
i syfte att utveckla bygden. Vi ska bygga 
upp en informationsbank där goda exem-
pel kan inspirera andra grupper. 

Främja bygden med 
regional bygdepeng Text och foto: Pierre Eklund

Regional bygdepeng

 � Inrättad för att främja lokal utveckling och 
servicenivå. 

 � Stöd ges ej för lönekostnader eller fysiska 
investeringar.

 � Finansieras av Regionförbundet i Kalmar län 
och Länsstyrelsen i Kalmar län.

 � Maxbeloppet är 15 000 kronor per ort och 
år. Stödet kräver ingen medfinansiering.

Fakta
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Med hjälp av den regionala bygde-
pengen, som grupper och föreningar 
kan ansöka om, har Kristdala Sam-
hällsförenings ungdomsråd arrangerat 
gratis utomhusbio för alla i bygden. 
Initiativet kom från tre engagerade 
ungdomar.

llt började sommaren 
2017 när Ebba Poopuu, 
Emmy Poopuu och 
Viktor Hultgren, som 
är mellan 16 och 20 år, 
bestämde sig för att ar-

rangera någon form av event för barn och 
ungdomar i Kristdala. 

– Vi såg att det behövdes fler aktivi-
teter. Är du inte aktiv i en idrott finns det 
inte så mycket att göra i Kristdala, berättar 
Emmy Poopuu när kompisgänget samlas 
på Företagshuset i Kristdala.

De tre ungdomarna hade tidigare 
deltagit i Kristdala Samhällsförenings 
workshop för barn och ungdomar och 
då kommit i kontakt med föreningens 
ordförande Annicka Gunnarsson. När de 
berättade om sina planer för henne, kom 
de överens om att trion skulle bilda ett 
ungdomsråd.

– För föreningen är det värdefullt att 
knyta till sig engagerade ungdomar med 
idéer och kunskap om vad det är som 
intresserar ungdomar på orten, förklarar 
Annicka Gunnarsson.

Ungdomsrådet skrev ner en lång lista 
med förslag på aktiviteter och bestämde 
sig för att först satsa på en spökvandring 
på ortens motionsspår under firandet av 
Halloween, och sedan utomhusbio på 
torget. 

– Vi hade själva varit på utomhusbio i 
Oskarshamn och kände att vi ville göra 
något liknande, fast mycket bättre, i Krist-
dala, säger Ebba Poopuu.

Annicka Gunnarsson, som tidigare har 
arbetat på biograf, var medveten om att 
en utomhusbio är förenat med dyra kost-
nader för teknisk utrustning och tillstånd 
att visa film på allmän plats. Hon kom i 
kontakt med Daniel Granello, landsbygds-
utvecklare vid Regionförbundet i Kalmar 
län.

– Han berättade om den regionala 
bygdepengen och uppmanade oss att 
söka. Bara en vecka efter att ansökan var 
inskickad kom beskedet att vi fick 15000 
kronor av bygdepengen. Utan stödet 
hade inte utomhusbion varit genomför-
bar, säger Annicka Gunnarsson.

Under utomhusbion, som arrang-
erades under en fredag och söndag i 
augusti, hade de även försäljning av 
dryck, popcorn och godis. Tre filmer 
visades och varje film lockade cirka 200 
personer, vilket motsvarar en femtedel 
av ortens invånare.

– Gratisbion lockade inte bara orts-
bor utan folk från Fårbo, Hultsfred, 

Oskarshamn och Vimmerby. Jag cyklade 
runt i Fårbo och lade flyers i alla brevlådor. 
Vi har verkligen kämpat för det här, säger 
Viktor Hultgren.

– Vi vill fortsätta med utomhusbion och 
spökvandringarna där vi har färdiga kon-
cept. Sen tror vi mycket på ett skräckfilms-
maraton på sportlovet, mopedbingo och 
en tjejkväll, berättar Emma Poopuu. n

Bygdepeng till  
utomhusbio i Kristdala

A

Text: Pierre Eklund 
Foto: Kristina Wirén
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Stigcykling  
lockar besökare
Stigcykling  
lockar besökare
Tillsammans med sina klubbkamrater 
i Ålems cykelklubb har han i stort sett 
lagt varenda stig för cykling i skogarna 
runt Långehäll i Blomstermåla. Kristian 
Norrby tillbringar många timmar i sko-
gen med att både bygga och cykla.

samma friluftsområde hittar vi 
Ålems orienteringsklubb som från 
början har lagt grunden till det 
som nu utvecklats till ett nät av sti-
gar möjliga för mountainbike.
– Det är ungefär fyra mil vanlig stig 

blandat med mer utmanande och lekfulla 
delar. Kommunen gav tillstånd att vidare-
utveckla och göra fler stigar för mountain-
bike i kommunskogen. På mina promena-
der med hunden såg jag möjligheterna. 
Så jag tog med spade, spett och kasse för 
att flytta på stenar och grus och på så sätt 
bygga passager till framkomliga stigar.

Vi som fått följa med ut i skogen den 
här dagen ser tydligt alla spår. Där är en 
bro över en liten bäck, där är stenar lagda 
i en krök för att man ska kunna ta kurvan 
genom att köra upp på dem och där är en 
varningsmarkering på en kal klipphäll med 
brant stup på andra sidan. 

– Det är en del av projektet som Regi-
onförbundet nu driver, att vi ska göra ge-
mensam bedömning av svårighetsgrader 
på banorna och märka upp så att du vet 
att en svart bana är svår, en grön är lätt. 
Lite som skidbackar är markerade. Här har 
vi en lätt bana, men just den här passagen 
är bedömd som svart skulle man kunna 
säga, så här har vi markerat för det. 

Projekt Biking South East
Skyltarna som finns nu ska bytas ut till 
större. Gemensam bedömning och 
skyltning gör det lätt för alla som utövar 
sporten att ta sig runt på olika banor på 
olika orter och ändå kunna känna igen sig. 
Stödet och uppmärksamheten i projek-
tet gör att Kristian också hoppas att fler 
intressenter, sponsorer och kommunen, 
kommer att bistå med pengar till toalett 

och omklädningsrum. Det är nämligen ett 
krav för att få ingå i utvecklingsprojektet 
Biking South East, som länkar samman 
olika cykelklubbar i länet. Att marknads-
föringen har blivit mer effektiv märktes i 
somras. Det har blivit mer lättåtkomligt 
och fler besökare.

– Ja, här har varit fler besökare i år än 
tidigare. Det är många som åker runt. De 
kommer hit en dag och åker vidare till när-
liggande banor som i Västervik, Virserum, 
Nybro eller på Öland.  

En möjlighet som öppnade sig via 
Regionförbundet var att få följa med på 
en studieresa till Dalarna där stigcykling är 
stort. Den gav flera idéer till att utveckla 
sporten och näringen. 

– Man måste utveckla hela tiden. Det 
måste alltid finnas utmaningar för alla, 
även de som kör rätt avancerat. Jag skulle 
behöva klona mig tio gånger för att hinna 
med att bygga allt jag vill. Bergochdalba-
nan och Lekparken är två specialområden 
med olika byggda hinder. Det ska vara lite 
busigt, det är roligare då.

Den som vill pröva på stigcykling kan ta 
kontakt med cykelklubben för att komma 
igång och kanske kunna hänga på en 
grupp. En bra idé är att låna cykel första 
gången. Det är flera grupper i skogen den 
här förmiddagen. Kristian hälsar glatt på 
alla. På frågan vad han själv gör när han 
är ledig eller har semester kommer svaret 
blixtsnabbt.

– Jag är här och bygger! Eller vänta, jag 
var faktiskt på Mallorca en vecka – för att 
cykla såklart, ler Kristian brett. n

I

Stigarna för mountainbike har, förutom märkning av svårighetsgrad, fått olika namn. 
Kristian Norrby dundrar fram i ”Läskiga skogen” tillsammans med Wayne Holmes, 
Magnus Svensson och Björn Thorén Lindgren.

Kristian Norrby
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Tävling i förra numret – vinn cykelhjälm
I förra tidningen ställde vi frågan hur många vuxna som använde cykelhjälm 2017. Rätta svaret var  
31 procent, vilket dessa tio lyckliga vinnare hade svarat: 

Else-Marie Svensson (Vimmerby), Maiken Carlsson (Oskarshamn), Ulla Gustafsson (Södra Vi), 
Héléne Andreasson (Kalmar), Reino Savolainen (Kalmar), Annina Riikonen (Gamleby), Sudaduang 
Tamseeram (Mörlunda), Inga-Lill Gustavsson (Färjestaden), Stigert Gunnarsson (Vimmerby) och 
Jan Gustafsson (Kalmar).                                   

Turism och besöksnäring som växer
Kalmar län är ett turistlän där besöks-
näringen är en viktig del av näringsli-
vet. Samtidigt finns ett behov av att 
utveckla och förnya för att möta större 
nationell och internationell konkurrens. 

Oskar Lind, idag Regionförbundet och 
från årsskiftet i Region Kalmar län, arbetar 
med regional utveckling i projektet ”Väx-
ande besöksnäring”

– Vår roll är att fånga upp de ambitio-
ner och behov som finns bland företag, 
kommuner och organisationer i länet. Vi 
fungerar som ett stöd till länets aktörer. 

Väldigt konkret kan det handla om att 
skapa nätverk för bättre samverkan, stötta 
i deras affärsutveckling, inventera och 
hitta nya produktområden. Projektet är 
omfattande med ett antal teman identifie-
rade varav stigcykling är ett.

– Här blir det tydligt vad nivån för 
regional utveckling kan åstadkomma. 
Föreningslivet jobbar i sina klubbar med 
träningsslingor, kommunerna har en vilja 
att erbjuda friskvårdsmöjligheter och någ-
ra företag har som affärsidé att erbjuda 
besökare cykelupplevelser. Då blir regio-
nens roll att vara den som ”drar strecken 

mellan punkterna”. Genom gemensam 
marknadsföring och genom att paketera 
utbudet blir det bättre och lättare för 
både besökare och invånare att hitta. n

Oskar Lind

Tio glada vinnare har fått var sin cykelhjälm
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Har du haft en fraktur eller minskat flera centimeter i längd?  
Det kan vara tecken på benskörhet och en signal om att kontakta din hälso-
central för utredning.

C
ecilia Madebrink är sjukgymnast och har nyligen fått rollen som 
frakturkoordinator. Mari Wirell är arbetsterapeut som i mer än 
femton år jobbat med benskörhet eller osteoporos, som det 
också kallas. Båda brinner för att sprida kunskap om behandling 
och hur man förebygger benskörhet. Fokus är att ställa diagno-
sen tidigt.

– Det finns så mycket att vinna på att upptäcka benskörhet i tid. Benskörhet i 
sig är inte farligt. Men vid fall har en benskör person lättare att få frakturer. En kon-
staterad benskörhet går att medicinera. Det hjälper inte att enbart äta D-vitamin 
och kalk (kalcium) som man tidigare trott, berättar Cecilia Madebrink.

Med en standardiserad frågemall som kallas FRAX görs en första riskbedöm-
ning. Behöver man utreda vidare mäts bentätheten med hjälp av en svag röntgen-
stråle (DXA).  

Kvinnor drabbas oftare än män. Det beror på att benmassan påverkas när 
mängden kvinnligt könshormon, östrogen, avtar vid klimakteriet. Män har oftast 
från början en högre benmassa än kvinnor. Rökning, för mycket alkohol och brist 
på motion bidrar till högre risk för benskörhet. Även vissa sjukdomar som diabetes 
och ledgångsreumatism, reumatoid artrit, påverkar. Läkemedel som exempelvis 
behandling med kortison kan också bidra till benskörhet.

– Men man ska inte glömma den ärftliga delen. Till 70 procent är sjukdomen 
ärftlig. I övrigt går det att komma långt med rätt kost och motion. Att promenera, 
jogga, styrketräna, cykla, dansa, vara ute i trädgården eller göra andra hushållssyss-
lor stärker skelettet. Balans- och muskelträning är dessutom väldigt bra för att stärka 
balansen och på så sätt förebygga fallskador. Mitt råd är att ta kontakt med en 
sjukgymnast för att komma igång med balansträning, avslutar Cecilia Madebrink. n

 Många orsaker till  

benskörhet

All rörelsemotion, 
förutom simning, 
stärker skelettet och 
är bra för balansen 
vilket i sig minskar 
risken för fallskador. 

  Ta bort onödiga mattor och se till att ha halkskydd under lösa mattor. 

  Använd halkmatta i badrummet, framför allt i duschen och i badkaret.

  Ha något att sitta på i duschen.

  Sitt ner vid av- och påklädning. 

  Ha en nattlampa om du behöver gå upp på natten och sitt en stund  
 innan du reser dig.

  Undvik att klättra på stolar, pallar och stegar. Töm översta hyllan i   
 köksskåpen, flytta ner sådant du använder ofta.

  Om du är ostadig, använd lämpligt gånghjälpmedel.

  Använd halkskydd på vintern.

Cecilias och Maris 
bästa råd för att 
undvika fallskador
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– För mig har detta betytt allt, jag fick 
en chans till. Det har gett mig möjlighe-
ten att fortsätta mitt liv.

et säger 29-åriga Josefine 
Fridell som fick ett nytt 
hjärta för tre år sedan. 
– Man kan ju aldrig tacka 
eftersom man inte vet vem 
donatorn är, men man kan 

leva ett liv som man kan vara stolt över. 
Det är också ett tack, säger Josefine som 
jobbar som sjuksköterska, har ett stort 
träningsintresse och som gärna umgås 
med vänner.

En jobbig tid
Men det är inte självklart att hennes liv 
skulle se ut så som det gör idag. När Jo-
sefine var 15 år fick hon nämligen skelett-
cancer. En konsekvens av cellgifterna var 
att hjärtat tog stryk och knappt ett år efter 
cancerbeskedet konstaterades hjärtsvikt. 
Med rätt medicinering hade Josefine en 
förhållandevis normal hjärtfunktion och 
mådde bra. Men efter 10 år hände något, 
samma symptom som när hon fick hjärt-
svikt började återkomma.
– Plötsligt blev det jobbigt att cykla upp 
för den lilla backen till jobbet på läns-
sjukhuset. Jag blev lätt andfådd och hade 
ibland svårt att andas.  Det var en jobbig 
tid, minns Josefine.

Ett nytt hjärta
Hon ställdes i kö för en hjärttransplanta-
tion. Redan efter några veckor fick hon 
ett samtal, det fanns ett hjärta. 20 minuter 
senare satt hon i taxin mot Universitets-
sjukhuset i Lund.
– När jag vaknade efter operationen var 
jag väldigt trött, men allt hade gått bra 
och det gjorde att jag kunde slappna 
av mer. Nu handlade det om att komma 
tillbaka. Det var en lång process, i början 
kunde det ta en timme att ta sig ur säng-
en. Men man får inte ge upp när det är 
som jobbigast, man får ta en dag i taget. 
 

 Ta ställning
– Vikten av donation blir så tydlig när man 
själv, eller någon man bryr sig om,behöver 
ett nytt organ. Men för många är det först 
när man själv hamnar i en sådan situa-
tion som man reflekterar över det, säger 
Josefine.  
Hon uppmanar alla att fundera över vad 
man vill ska hända med sina organ den 
dagen man själv inte finns. Att anmäla sitt 
beslut till donationsregistret kan vara helt 
avgörande för någon annan.
– Det känns fint att det kan finnas något 
gott mitt i all sorg. Man har förlorat någon 
man älskar, men samtidigt gett en annan 
människa chansen. För man kan inte ge 
något finare, än ett liv. n

Josefine
fick ett nytthjärta

För tre år sedan fick Josefine Fridell från Kalmar ett nytt hjärta. En chans till, som hon själv beskri-
ver det. Hon är glad för hjärtat hon fått och möjligheterna det gett henne – att fortsätta sitt liv.

D

Organdonation

Alla kan ta ställning till organ- och vävnads-
donation oavsett ålder, sjukdomar eller 
levnadsvanor. 

Det finns tre sätt:
 � berätta för närstående.

 � fyll i donationskort.

 � anmäl dig till donationsregistret på  
livsviktigt.se.

Att dina nära känner till din inställning till do-
nation är viktigt. Om en donation blir aktuell 
i framtiden kommer de att involveras i samtal 
med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Mer information:

1177.se och livsviktigt.se

Fakta
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ODR SAMHÄLLSINFORMATION   |   UTSKICK TILL HUSHÅLL I  K ALMAR L ÄN

Idag möts vi på bussen, hälsocentralen eller på folkhögskolan. 2019 får landstinget även ansvar 

för regional utveckling. Vårt uppdrag blir att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och tillväxt. 

Tillsammans ska vi arbeta för din hälsa och för hela länets utveckling. Vi blir Region Kalmar län. 

Du möter oss varje dag

regionkalmar.se


