KUSTNÄRA PROJEKT
Kalmar är omgivet av vatten - och
det ska också märkas. Sedan 2012

har Kahnarkommun

genonUOrt

en lång rad projekt f'dratt stadens
kust ska bli mer lättillgänglig f'dr
invånare och besökare.

"FORRA ARET TILLVERKADE VI47 MILJONER TRÄHATTAR."

För ett par år sedan invigdes en 180
meter lång badbrygga vid Kalmarsundsbadet. Nu är ytterligare två
större bryggor budgeterade för Vita
sand och Norrliden strand.
Vita sand är en mycket populär
badplats och camping ca 20 km
söder om Kalmar. Just nu undersöks
bottenförhållanden kring badplatsen och planen är att byggarbetet
ska kunna påbörjas redan i år.
Flera satsningar för Norrliden
strand är i planeringsstadiet
och en
brygga kan bli aktuell under 2017.
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Med över hundraåriga anor är Elfverson & Co ett företag som
under lång tid har haft stor betydelse för Påryd.
- Förutom våra 45 anställda i fabriken så bidrar vi med jobb till andra på orten,
bland annat rörmokare, posten, cafeet och maskintillverkare, säger marknadschef
David Paajanen.
Genom åren har företaget tillverkat en mängd olika produkter, från trådrullar
och Brioleksaker till penselskaft och tappar till Ikea. Mest känt är företaget dock
för sin tillverkning av den berömda jojon Kalmartrissan, som började tillverkas
redan 1932, och för sina trähattar som tätar flaskor från över 80 spritmärken
världen över.
- Elfversons började tillverka sprithattar redan 1913 och förutom en mindre
nedgång under 1950-talet då plasten gjorde sitt intåg har vi ökat produktionen. Nu
säljer vi trähattar till framstående spritföretag över hela världen. 2015 tillverkade
vi 47 miljoner trähattar, berättar David och lägger till att företagets framgångar till
stor del beror på personalens motivation och kunskap.
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Ända sedan 1977 är det centralt belägna Pårydsbadet ett ställe
för ortsborna att samlas på under sommarhalvåret. Både 25-metersbassängen
och den mindre bassängen för barn är tempererade och används från slutet av
maj, då elever från den närbelägna skolan brukar bli de första besökarna.
- Skolan ligger bara 100 meter från badet, som är väldigt populärt hos eleverna. Varje år arrangeras också en simskola. I fjol hade vi 123 elever, vilket är
rekord, säger Bengt Jansson, ordförande i IFK Påryd och ansvarig för verksamheten.
Idrottsföreningen sköter med hjälp av bidrag från kommunen om driften av
poolerna, kiosken och de grönytor som omger området.
- Badet har stor betydelse och bidrar till ett levande samhälle. Hit kommer
både lokalbor och turister för att njuta av ett svalkande dopp.

EXEMPEL PÅ
TIDIGARE PROJEKT:
» Kalmar Gästhamn har rustats upp och byggts
ut med fler båtplatser, Det har också skapats en
populärt promenadstråk i hamnen.
• Vågbrytaren
vid Kalmar läns museum har fån
en ny badbrygga.
»

Kalmarsundsbadet

har fån en ny, långgrund

sandstrand och en 180 meter lång badbrygga.
»

Badplatsen

Långviken

har fått en ny beach-

anläggning som bl.a. används för volleyboll.
handboll, fotboll och basket.
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