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MÖNSTERÅS – den lilla staden med det stora utbudet 
 
Mönsterås är en kommun som ligger på den svenska östkusten. Dessa trakter 
grundades för 8000 år sedan av att smältvattnet som rann ut ur jökelportarna vid den 
bortsmältande inlandsisens kant. Under tiden som vattnet rann där bildades 
rullstensåsar, på åsarnas torra ryggar anlades stigar som idag utgör grunden för 
vägförbindelserna. Vill man däremot inte ta sig fram via väg går det lika bra att ta 
vattnet. Det finns två stora vattendrag i Mönsteråstrakten, Emån och Alsterån. Utmed 
kuststräckan finns det 300 öar och ett 100-tal kobbar och skär. Det är skärgården som 
ger kommunen en sådan särprägel gentemot andra kommuner. När det gäller orter 
betsår kommunen av centralorten Mönsterås samt tätorterna Ålem, Blomstermåla, 
Timmernabben och Fliseryd.  
 
Mönsterås är idag en kommun mellan Kalmar och Oskarshamn med ungefär 13500 
invånare. Där är en sysselsättning på 1200 företag där cirka 100 är 
tillverkningsföretag. Dessa företag investerar kontinuerligt inom IT, marknadsföring, 
konstruktion, design, produktionsstyrning och produktutveckling. Det största företaget 
som verkar i kommunen är Mönsterås Bruk, förövrigt det största pappersbruket i 
världen som producerar klorkemikaliefri pappersmassa. Storleksmässigt är 
verkstadsindustrin största branschen med flera välkända företag. Kommunen erbjuder 
även ett antal tjänsteföretag inom exempelvis trading, marknadsföring och design. De 
senaste åren har det även etablerats en mängd nya företag inom bland annat 
produktionsutveckling och telecom. Företagen erbjuds kontor med centrumläge i 
någon av de tre kontorshotellen, även ett fjärde hotell är planerat. Det finns även 
tillgång till industriområde för de tillverkande företagen.  
 
För att underlätta för företagen när det gäller att initiera projekt för att underlätta 
nybildande av företag och på olika sätt stärka de befintliga företag har kommunen 
startat ett bolag, Mönsterås Utvecklings AB. Detta företag hjälper även till med 
etableringsfrågor och uthyrning av lokaler. Bolaget arbetar med att främja och skapa 
starka, bestående nätverk. Eftersom det är mycket arbetskraft som flyttar från 
kommunen är det viktigt att hålla de kvar på något sätt och extra viktigt att visa sin 
uppskattning till att de stannar.  
 
Trygghet, stöd, stimulans och aktivitet är viktiga grundfaktorer för människors 
livskvalitet genom livet. Detta har Mönsterås tagit fasta på och erbjuder invånarna i 
kommunen god livskvalitet utifrån varje persons behov och önskemål. För de äldre 
finns det tillgång till hemtjänst, servicehus och servicelägenheter. Kommunen har 
även en väl utbyggd hälso – och sjukvård. Varje tätort i kommunen har sin egen 
skola, barnomsorg och fritidsgård. När Mönsterås planerade sitt nya gymnasium, 
Önsterås gymnasiet, satsade de på framtiden. De insåg hur viktigt det var att lägga ner 
mer resurser på ungdomarna i kommunen och satsade därför på ett IT-gymnasium. 
Det innebär att varje elev har tillgång till en bärbar dator som verktyg under 
gymnasietiden. Kommunen planerar även att tillhandahålla Högskoleutbildning från 
och med hösten 2001.  
 
Eftersom Mönsterås ligger mellan två relativt stora städer finns det många olika 
kommunikations möjligheter för pendlare och tillfälliga resenärer. Det finns 
flygplatser i både Kalmar och Oskarshamn samt att det är goda förbindelser med lokal 
– och kollektivtrafiken till Mönsterås.  
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