
DIN KOMMUN

      

örbylånga

Oktober 2016
MÖRBYLÅNGA - DIN KOMMUN  
Ges ut av Mörbylånga kommun

Redaktör: Annica Ohlsson
Ansvarig utgivare: Monica Högberg

  I N FO RM AT I O N  F R Å N  M Ö R BYL Å N GA KOMMU N  ∧   W W W. MO R BYLA N GA . SE                                           OKTOBER ∧  N R  3 / 2 0 1 6

 

Artiklar i detta nummer:

• Planprogram för Färjestaden

• Smarta val leder till minskad 
vattenförbrukning

• Ljus på kultur - höstens stora 
kulturevenemang i Kalmar och 
på Öland

• Klipp häcken och håll 
trottoaren  ren från växtlighet

• Kommunchef Monica Högberg 
avgår

• Stöd till dig som anhörig

• Social träffpunkt i Färjestaden 
för dig mellan 18 och 65 år

• Staffan Åsén, ny miljö- och 
byggnadschef

• Nytt tillagningskök på 
Rönningegården 

• Vill du bli kontaktperson till 
en person med funktions-
nedsättning?

• Anställda utbildas i ”Första 
hjälpen i psykisk hälsa”

• Välkommen till kulturskolan

• Ny webbplats

2011 godkände kommunfullmäktige 
planprogram för Färjestaden. Vi vet 
att det vi ville 2011 inte riktigt är det 
vi vill idag. Under samrådstiden ska vi 
tillsammans  försöka besvara frågan:  
Vad vill vi idag? 

Det uppdaterade förslaget på plan
program är tänkt att fungera som 
diskussionsunderlag. För 2011 handlade 
mycket av arbetet om funktion och 
mängd. Nu ska vi också ge oss i 
kast med Färjestadens identitet och 
gestaltning.

Programområdet omfattar södra 
delen av Färjestadens hamn, sträcker 
sig sedan norrut öster om Brovägen 
och omfattar Ölands Köpstad. 
Öster  ut omfattas Hotel Skansen 
och Färjestadens gård, söderut 
inkluderas Sjöbergs äng, Talludden och 
Granudden.

Möten för allmänheten
Vi har hittills haft tre möten för 
allmänheten. Det första mötet inleddes 
med en stadsvandring. Vi har utifrån 
denna stadsvandring gjort en analys av 
nuläget, identifierat stråk och platser 
för offentliga rum och diskuterat 
hur de ska gestaltas. Till det fjärde 

Planprogram för Färjestaden – 
detta ville vi 2011, vad vill vi idag?

och sista mötet kommer kommunen 
sammanställa slutsatserna i ett konkret 
förslag. Mötet hålls den 7 november 
kl. 18-21 på Färjestadens bibliotek.

En fysisk modell
En fysisk modell som visar Färjestaden 
idag finns på biblioteket under samråds
tiden, som pågår till den 28 november. 
Under samrådsmötena ska vi till
sammans försöka förvandla modellen 
till det Färjestaden vi vill se imorgon.

Enkät och referensbilder
Vi har tagit fram en enkät där vi 
gärna vill ha dina synpunkter på bland 
annat Färjestadens centrum, torg 
och trafiksituationen. Enkäten finns 
digitalt på kommunens hemsida och i 
pappersform på biblioteket. 

På biblioteket kan du också lämna 
in referensbilder på platser som du 
tycker är vackra och välfungerande, till 
exempel gångstråk, parker och torg, 
men även bilder som kan beskriva 
Färjestadens framtida identitet.

Tack för dina synpunkter!

www.morbylanga.se/
planprogramfarjestaden



Grundvattennivåerna är fortfarande 
historiskt låga och läget är kritiskt. 
Mest ansträngt är det på östra Öland.   
Vatten transporteras fortfarande med 
tankbil från fastlandet till Öland och 
en nödvattentank har distribuerats till 
en lantbrukare. 

Lyckad vattenkampanj ledde till 
minskad vattenförbrukning
Kamelen Törsten har under sommaren  
synts i olika sammanhang för att få 
invånare och turister i Kalmar, Torsås 
och på Öland att hushålla med vattnet. 

I sociala medier har allmänheten 
kunnat ta del av tips på hur man 
på bästa sätt kan spara på vattnet. 
Resultatet har inte låtit vänta på sig. 
I Mörbylånga kommun skedde en 
minskning av vattenförbrukningen 
med 16 procent i juni och med ca 
20 procent i juli jämfört med samma 
period förra året. För augusti var 
minskningen 15 procent. Vid denna 
tidnings pressläggning har vi inte 
fått siffrorna för september, men vi 
befarar att sifforna kommer visa att 
vattenförbrukning har ökat något under 
hösten jämfört med i somras. Därför 
vill vi uppmana alla till att fortsätta 
spara på vattnet. 

Torra enskilda brunnar?
Det finns enskilda brunnar som har 
torr lagts eller är på väg att sina. Tar ditt 
vatten slut kan du hämta dricksvatten 
i 25litersdunkar vid kommunens 
tappningsställen, som finns i Karlevi, 
Färjestaden, Mörbylånga, Norra 
Möckleby, Södra Möckleby, Grönhögen, 
Triberga, Gårdby och Björnhovda. 
Kontakta servicecenter, 0485470 00, 
för adresser.

Nödvattentankar till lantbruken
Kommunen har köpt in tio flexitankar 
på vardera 26 kubikmeter som kan 
användas för nödvatten samt för 
vattendistribution till lantbruk vid en 
krissituation. 

Smarta val leder till minskad vattenförbrukning

Kommunen kan, som en extraordinär 
åtgärd vid konstaterad vattenbrist, 
leverera vatten till jordbruksfastigheter 
med djurhållning som har köpt en 
flexitank av kommunen. Hittills är 
det en lantbrukare som har köpt en 
flexitank. 

Helikopterburna undersökningar 
efter grundvatten
I september genomfördes flygningar 
med helikopter över Öland för att leta 
nya grundvattenförekomster.

Totalt undersöktes cirka 800 kvadrat
kilo meter. Data samlades in från över 
100 000 punkter, vilket motsvarar lika 
många provborrningar.

Nu återstår bearbetning och tolkning av 
data. Ett preliminärt besked om var det 
kan finnas större grundvattenresurser 
på Öland kommer att vara klart i april 
2017.

Långsiktiga åtgärder
Vi tittar på många olika åtgärder för 
att lösa vattensituationen på lång sikt. 
Kommunfullmäktige har budgeterat för 
en avsaltningsanläggning i Mörbylånga. 
Vi har gjort provborrningar i Kleva för 
att hitta bräckt vatten från Kalmarsund 
men tyvärr utan positivt resultat. 
Där för måste vi hitta alternativa platser 
för ett avsaltningsverk. Nu diskuteras 
istället ett nytt vattenverk i anslutning 
till södra delen av Mörbylånga samhälle, 
där vi också har möjlighet att göra 
dricksvatten av industrireningsverkets 
utgående vatten. Det skulle kunna 

innebära att vi då har tillgång till 
tre typer av råvatten; bräckt vatten 
från Kalmarsund, grundvatten från 
vattentäkt samt renat processvatten från 
industrireningsverket.

Den Gyllene pumpan tilldelas alla 
som solidariskt hushållit med 
vattnet 
Den Gyllene Pumpan delas ut till 
ölänning, sommarölänning, organisation 
eller person från annan ort som gjort 
och gör bestående insatser för det goda 
Öland. Priset är instiftat av föreningen 
Årets Ölänningar.

Årets Gyllene pumpa tilldelades 
Mörbylånga kommun och Borgholms 
kommun för att de med ”stor 
handlingskraft fattat viktiga beslut 
och vidtagit kraftfulla åtgärder för 
att säkra Ölands tillgång på vatten. 
Ölandskommunerna har i vattenfrågan 
också ett gott och fruktbart samarbete 
med myndigheter och kommuner på 
fastlandet.”

Priset tilldelas också alla ölänningar 
som på solidariskt och förtjänstfullt sätt 
hushållit med Ölands vatten. 

Mörbylånga kommuns Henrik Yngvesson (M) och 
Borgholm kommuns Ilko Corkovic (S) tillsammans med 
Sven Ekberg från juryn. Foto: Tommie Skoog

www.morbylanga.se/vattenbrist

facebook.com/vattensmart



Höstens stora kultur
evenemang på Öland och i  
Kalmar

Den 28 oktober till 6 november 
lyses höstmörkret upp av hundratals 
färgsprakande kulturevenemang. 

I år görs en extra satsning för att nå 
människor och grupper som av olika 
anledningar har svårt att ta sig till 
kulturevenemang. Istället kommer 
kulturen på besök till äldreboenden, 
träffpunkter, fritidshem och 
asyl      boenden. 

Utdrag ur programmet
Här nedan finns ett utdrag ur 
programmet. Hela programmet finns 
på www.ljuspakultur.se

Invigning på Borgholms slott 
Tid: Fredag 28 oktober kl. 1920 

Konsert: Thomas Björklund & 
Stationsorkestern 
Tid: Lördag 29 oktober kl. 13 
Plats: Möllstorps Camping

Afrikanska sagor med Mamadou 
Sene & Lamine Toure 
Tid: Söndag 30 oktober kl. 11 
Plats: Biblioteket, Degerhamn

Konsert: Dimpker Brothers 
Tid: Tisdag 1 november kl. 11 
Plats: Lindero, Mörbylånga

Ballader och visor från när och 
fjärran 
Tid: Torsdag 3 november kl. 14 
Plats: Äppelvägen, Färjestaden

Föreställning av Jan Nordström: 
Lite fred på jorden 
Tid: Tordag 3 november kl. 1920.30 
Plats: Färjestadens bibliotek

Workshop: Streetdance och breaking 
med B Boy Wilpower (US) från Hip 
Hop Weekend 
Tid: Fredag 4 november kl. 1011.10 
Plats: Fritidsgården Zokker, 
Mörbylånga

Kommunchef Monica Högberg 
avgår

Efter snart fyra år på tjänsten har 
Monica valt att sluta. Hon gör sin 
sista arbetsdag i kommunen den 31 
oktober. Ann Willsund, som idag är 
sektionschef  för Mverksamheten, 
kommer att fungera som tillförordnad 
kommunchef  till dess ny kommunchef  
är på plats.

Klipp häcken och håll 
trottoaren  ren från växtlighet

Som fastighetsägare är det ditt ansvar 
att se till att träd, häckar och buskar 
på din tomt inte försvårar fram komlig
heten eller skymmer sikten längs vägar 
och trottoarer. Det ska vara fritt från 
uthängande grenar längs vägen fram till 
tomtgränsen. 

Detta är framför allt viktigt för trafik
säkerheten och framkomligheten för 
räddningsfordon. En god fram kom
lighet underlättar också för sophämtare 
och snöröjare samt minimerar risken 
för skador på fordon och växter. 

Om detta inte sköts ordentligt kan 
kommunen utföra jobbet på fastig hets
ägarens bekostnad.

Stöd till dig som anhörig

Att stödja en närstående ger glädje 
och mening men det kan ibland 
vara ansträngande. Du som stödjer 
en närstående kan få stöd, råd och 
avlösning genom kommunen. 

Vill du veta mer kontakta Anette 
Ljungkvist, anhörigkonsulent, telefon 
0485473 53.

Social träffpunkt i 
Färjestaden  för dig mellan 
18 och 65 år 

Träffpunkten i Färjestaden är 
en mötesplats där du kan träffa 
nya vänner, umgås, fika och 
delta i olika aktiviteter. Det är en 
öppen verksamhet som liknar en 
fritidsgård men är för dig mellan 
18 och 65 år. Du som känner dig 
ensam, känner dig utanför eller 
har drabbats av psykisk ohälsa är 
särskilt välkommen. Du kommer 
hit på eget initiativ, när du själv 
vill, kan och orkar.

Här kan du exempelvis spela spel 
och kort, spela bordtennis, baka 
och laga mat, odla i växthus eller 
delta i grillkvällar. 

Träffpunkten ligger på Skansgatan 
4 i Färjestaden och är öppen 
tisdagar och torsdagar kl. 1720 
och onsdagar och fredagar kl. 
1317. 

Staffan Åsén ny chef för 
miljö och byggnads
förvaltningen 

Staffan Åsén är ny miljöchef  
tillika förvaltningschef  för miljö 
och byggnadsförvaltningen. 
Staffan kommer närmast från 
LKAB i Kiruna där han arbetat 
som projektledare. Han har 
även arbetat på Länsstyrelsen i 
Norrbottens län samt i ett antal 
kommuner.



Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga
Tfn 0485-470 00 
E-post: kommun@morbylanga.se 
Internet: www.morbylanga.se
Facebook: www.facebook.com/ 
morbylangakommmun
Besöksadress: Trollhättevägen 4

Anställda utbildas i ”Första 
hjälpen i psykisk hälsa”

Fyra anställda i Mörbylånga kommun 
har genomgått Karolinska institutets 
instruktörsutbildning i ”Första hjälpen i 
psykisk hälsa”. 

Instruktörerna har nu vidareutbildat 
personal i kommunen till ’Första
hjälpare’. Genom utbildningen får 
personalen verktyg att våga ingripa 
om de möter någon som mår psykiskt 
dåligt eller är självmordsbenägen. 

Utbildningarna är en viktig del i 
kommunens förebyggande arbete kring 
psykisk hälsa och suicidprevention. 
Hittills har 95 medarbetare, främst 
inom verksamheterna skola, vård och 
omsorg, utbildats. 

Utbildningarna sker inom ramen 
för projektet PRIO (plan för riktade 
insatser mot psykisk ohälsa). Inom 
projektet genomförs även andra 
aktiviteter, bland annat kunskapsdagar 
och föreläsningar. 

För mer information, kontakta Linn 
Bergsten Ahrens, PRIOsamordnare, 
telefon 0485478 95

Vill du bli kontaktperson till en 
person med funktionsnedsätt
ning?

Att vara kontaktperson till en person 
med funktionsnedsättning innebär att 
man träffar en ungdom eller vuxen som 
behöver bryta sin isolering och få en 
rikare fritid. Vad man gör beror på vad 
man gemensamt kommer fram till, vad 
man har för intressen och önskemål. 
Det kan vara att promenera, gå på bio, 
gå på dans, spela fotboll, simma, bowla 
eller att fika på ”stan” eller hemma.

Omfattningen är oftast ett par gånger i 
månaden, men kan variera beroende på 
hur behovet ser ut.

För att vara kontaktperson behövs 
ingen särskild utbildning. Det viktiga 
är att du är trygg och stabil och har tid 
och intresse att engagera dig i en annan 
person och dennes fritidsintressen.

Mer information om uppdraget 
finns på www.morbylanga.se/
kontaktperson-LSS

Kontaktperson: Dennis Johansson, 
enhetschef, telefon 0485473 41

Nytt tillagningskök på Rönningegården

Nu har köket på Rönningegården renoverats, 
fått mer utrustning och blivit ett så kallat 
tillagningskök. Här lagas mat till de boende på 
Rönningegården, Lindero och Villa Viktoria i 
Mörbylånga. 

Fördelarna med det nya köket är många. 
Kvaliteten på maten blir bättre då det mesta 
av maten lagas från grunden, de boende på 
Rönningegården får njuta av dofterna av mat och 
nybakat och mattransporterna blir färre. 

Till lunch serveras två olika rätter som de äldre 
kan välja mellan. Köket är öppet till kl. 17.30 så 
vi kan även erbjuda nylagad kvällsmat.

Anette Ljungner steker pannbiff  och Jennie Andersson gör fruktsallad..

Välkommen till kulturskolan 

Kulturskolan är till för barn och 
ungdomar som vill lära sig spela, sjunga 
eller dansa. Här kan du också lära dig 
musikproduktion eller att göra film. 

Huvuddelen av vår verksamhet bedrivs 
på Zokker i Mörbylånga och Lågan 
i Färjestaden men även på de flesta 
skolorna.

Kulturskolans mål är att väcka intresse 
för olika kulturella uttrycksformer 
och ge eleverna vägledning inom olika 
genrer för att hitta sin egen. Vi gör 
minst 35 publika arrangemang varje 
år där eleverna får en chans att stå på 
scen både som solist och i grupp och 
därmed glädja både sig själva och andra 
genom att delta i kommunens musikliv.

www.morbylanga.se/kulturskolan

Ny webbplats

I september lanserades kommunens 
nya webbplats. Den största förändring
 en är att webbplatsen nu är responsiv, 
vilket innebär att den är anpassad 
för olika skärmstorlekar och skärm
upplösningar. Detta är en viktig 
egenskap då uppemot hälften av 
besöken på webbplatsen görs via mobil 
eller läsplatta. 

Utseendemässigt är det främst 
start sidan som fått ett ansiktslyft. 
Webbplatsen har också delvis fått ny 
struktur, som vi hoppas ska göra det 
enklare att hitta för besökaren. 

www.morbylanga.se 


