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Solparadiset Näktergalen
Nu har Rönningegården i Mörbylånga
fått sitt solparadis! Solparadiset heter
Näktergalen och invigdes den 12
december.
Här kan våra omsorgstagare få uppleva
en dag på stranden, känna sanden
mellan tårna och njuta av en fruktdrink.

• Ställplatser för husbilar kräver
bygglov
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I rummet är det 28 grader varmt,
man hör vågskvalp och en sval bris
fläktar. Miljön är hämtad från den
öländska naturen med kalksten, hav och
alvarmark.
Solparadiset Näktergalen har skapats
tack vare ett bidrag från Familjen
Kamprads stiftelse.

Vem tycker du ska få
eldsjälspriset?

Vem tycker du ska få
tillgänglighetspriset?

Eldsjälspriset delas årligen ut till en
person med ”glödande engagemang och
värdefulla insatser” inom Mörbylånga
kommun och dess föreningsliv.

Nu kan du nominera pristagare till
kommunens tillgänglighetspris. Priset
ska uppmärksamma insatser som bidrar
till en ökad tillgänglighet i samhället.

Har du förslag på pristagare? Skicka
namnet på den du vill nominera till:
Föreningsrådet, Mörbylånga kommun,
386 80 Mörbylånga, senast den 30 mars.

Skicka ditt förslag senast 28 februari
till: Tillgänglighetsrådet, Mörbylånga
kommun, 386 80 Mörbylånga.
Läs mer på www.morbylanga.se/
tillganglighetspris

Ny organisation från den 1 januari
Från den 1 januari har kommunen
ny politisk- och tjänstemanna
organisation. En miljö- och byggnads
nämnd med tillhörande förvaltning
har inrättats och fullmäktiges fasta
beredningar har avskaffats. Dessutom är många politiker helt nya på
sina uppdrag.
Ny nämnd med ansvar för miljö-,
plan- och byggfrågor
Den nya miljö- och byggnads
nämnden ersätter Jävsnämnden och
samhällsbyggnadsutskottet.

Två förvaltningar med tjänstemän
som verkställer politikernas beslut
Kommunstyrelseförvaltningen,
som lyder under Kommunstyrelsen, är
indelad i fyra sektorer; mjukasektorn,
kultur- och näringslivssektorn, teknisk
affärsverksamhet och verksamhetstöd.
Förvaltningschef är kommunchef
Monica Högberg.
Miljö- och byggnadsförvalt
ningen, som lyder under miljö- och
byggnadsnämnden, är indelad i
två verksamheter; plan- och bygg
verksamhet och miljöverksamhet.
Förvaltningschef är miljöchef Cajsa
Lindberg.

Ny politisk ledning
Kommunfullmäktiges presidium
består av Kjell Magnusson (C),
ordförande, Inger Bergman (M), 1:e
vice ordförande och Margaretha LööfJohanson (S), 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsens presidium består
av Henrik Yngvesson (M), ordförande/
kommunalråd, Anna-Kajsa Arnesson
(C), 1:e vice ordförande/kommunalråd
och Carina Adolfsson-Elgestam (S), 2:a
vice ordförande/oppositionsråd.
Miljö- och byggnadsnämndens
presidium består av Günter Ruchatz
(M), ordförande, Anne Wilks (MP),
1:e vice ordförande och Per-Olof
Johansson (S), 2:a vice ordförande.
Mer om kommunens organisation,
kontaktuppgifter med mera finns på
www.morbylanga.se/organisation

• Utbyggnad av vatten och avlopp
enligt VA-planen, bl.a. inkluderat
ny överföringsledning till Norra
Möckleby
• Investeringar inom fjärrvärmeverksamheten
• Färdigställandet av nya skolan i
Färjestaden.
• Upprustning av hamnarna
• Informationscentrum för Världsarvet
• Servicecenter på kommunkontoret

Matematikutveckling på rätt
kurs
De senaste åren har vi satsat extra
resurser för att höja kvaliteten inom
matematikundervisningen vid kom
munens skolor. Vi har till exempel
satsat på:
• Fortbildning för lärare, med fokus på
undervisning och elevers lärande.
• Inköp av matematiklitteratur och
laborativt material till skolorna.
• Nätverksträffar i matematik och
forskning.

• Världsmattetävlingar med 2,5 miljo
ner uppgifter lösta under kort tid.

Kunskapsnavet finns för dig som
söker en förändring inom utbildning
och arbetsliv. Du får vägledning och
information om utbildning inom hela
vuxenutbildningen.

Kontakt: 0480-45 01 50
www.kalmar.se/kunskapsnavet

I investeringsbudgeten för 2015 har
Kommunfullmäktige bl.a. valt att satsa
på följande:

• Utökad tid i matematik, 60 minuter
mer i årskurs 1-3.

Kunskapsnavet – centrum för
vuxnas lärande

Kunskapsnavet Kalmar-MörbylångaTorsås har sitt kontor i Kalmar, men
varannan måndag finns en vägledare på
arbetsförmedlingen i Färjestaden.

Budget 2015

Streethockeyplan i Mörbylånga
Streethockeyplanen på Bruksgatan
i Mörbylånga är en anläggning för
spontanidrott som kan användas till
streethockey, inlinesåkning, skateboard,
fotboll, basket med mera.
Anläggningen är öppen för alla åldrar
och kan inte bokas, här får man ta
hänsyn till varandra. Nyttjandet av
anläggningen sker på egen risk.

Satsningen har bland annat resulterat i
goda matematikresultat för åk 3 och 6
både på de nationella och kommunala
proven. Eleverna i Mörbylånga
kommun var bäst i Kalmar län på det
senaste nationella provet i matematik
för åk 6. Cirka 87 procent av eleverna i
årskurs 1-3 är positiva till matematik.
Goda färdigheter i matematik under
lättar vardagslivet, gör det lättare
att lösa problem och utvecklar fler
tankeformer. Att tidigt förstå ett tals
betydelse, relationer och storlek, är
grundläggande för att kunna utveckla
kunskaper i matematik.
Plocka gärna fram tärningar
och kortlekar och ha en
trevlig stund tillsammans.

Ändrad åldersindelning
för aktivitetsstödtill
föreningar

Höjd kompetens genom
omvårdnadslyftet

God vård och omsorg för sjuka
äldre

Satsningen på Omvårdnadslyftet
har resulterat i ökad kompetens hos
omvårdnadspersonalen. För den
enskilde som har hemtjänst och den
som bor i äldreboende innebär det en
trygghet och säkerhet att få vård och
omsorg med hjälp av personal som har
kompetens och utbildning.

Mörbylånga kommun har uppnått goda
resultat i den nationella satsningen på
”Bättre liv för sjuka äldre”. Satsningen
omfattar följande områden:

Hjälp med snöskottning
Du som har hemtjänst och/eller
trygghetslarm kan få hjälp med
snöskottning. Kostnaden är 100 kronor
per tillfälle. Beställ på tel 0485-470 76
(vardagar kl. 7-9).

• God vård i livets slutskede.
• Preventivt arbetssätt med ”Senior
alert”, för att förebygga risker för fall,
undernäring och trycksår.
• God vård vid demenssjukdom, med
ett strukturerat arbetssätt för att
kvalitetssäkra vården.
• God läkemedelsbehandling för äldre.

Från den 1 januari 2015 gäller ny
åldersindelning för det kommunala
aktivitetsbidraget. Bidraget gäller
nu för åldersgruppen 5-25 år
(tidigare från 7 år).

Tack paraffinplockare!
Tack till alla er som hjälpte till att
plocka paraffin från våra stränder.
Paraffinet kom till användning hos
dagliga verksamheten Släggan,
som använder det i sin tillverkning
av tändbriketter.

Sportlovsprogram
I år kommer vi ge ut ett
sportlovsprogram med tips på
aktiviteter för sportlovslediga
barn och ungdomar. Programmet
hittar du på www.morbylanga.se/
sportlov.

Funderar du på att starta
eget?
Överst från vänster: Anna Wallgren, Eva Bjerding,
Angelica Svanhall, Susanne Sporrong, Anna Lövström,
Elisabeth Franzén, Helena Lydahl, Sanne Undestam,
Marie-Louise Yllenius, Majvor Strålenstam, Camilla
Lindström

Vill du nominera till Årets
entreprenör i Mörbylånga
kommun?
Den 21 mars är det dags för årets
Ölandsgala. Då samlasÖlands
företagare på Harrys i Borgholmför
att lyfta fram de som lyckats extra bra
med sina verksamheter under 2014.
Åtta olika priser kommer att delas
ut, bland annat till Årets entreprenör
i Mörbylånga kommun. Vem tycker
du ska få det priset? Skicka din
nominering till susanne.bredesjo.
budge@morbylanga.se

Nu är kommunens förstelärare
utsedda
Förstelärare är en karriärtjänst för att
göra läraryrket mer attraktivt och säkra
god undervisning för eleverna.
Förstelärarna är engagerade och
intresserade av att driva skolutveckling
och är mycket viktiga för utvecklingen
av kommunens skolor och fritidshem.
Våra förstelärare satsar bl.a. på att
utveckla undervisningen inom mate
matik, språk-, läs- och skrivutveckling,
naturvetenskap, teknik, informationsoch kommunikationsteknik (IKT) och
fritidspedagogik. Rekrytering av en
förstelärare till förskolan pågår.

Funderar du på att starta eller
ta över en verksamhet? Då är
du välkommen till en informa
tionsträff den 10 februari kl.
18-19.30 på Trossen, Hamnplanen
9, Färjestaden.
Vid träffen kommer Nyföretagar
Centrum Kalmarsund att berätta
vad du bör tänka på. De svarar
också på dina frågor kring
företagande.
Deltagandet är gratis, men skicka
en anmälan till oskar.lind@
morbylanga.se

www.facebook.com/
morbylangakommun

Taxor för fjärrvärme, vatten och avlopp 2015
Fjärrvärme, villa (max 25kW-växlare):
Anslutningsavgift:
Fast avgift (kr/år):
Förbrukningsavgift (öre/kWh):

20 000:1 569:85,5

(En sänkning med 4,9 %)

Vatten och avlopp, förbrukningsavgifter:
Taxa 11 - Fast avgift + lägenhetsavgift, 1 574:-/år och 14:69 per kubikmeter
förbrukat vatten. (Fastigheten är kopplad till kommunens vattenledning och
har egen avloppsanläggning där kommunen inte har något avlopp.)
Taxa 12 - Kostnad: 3 043:- kr/år. (Fastigheten är kopplad till kommunens
avloppsnät och har vatten från egen brunn.)

Seniordagar 20-24 april
Årets seniordagar äger rum
den 20-24 april. Arrangörer för
dagarna är Mörbylånga kommun
och FRISAM. Genom våra
seniordagar vill vi öka seniorers
livskvalitet och kunskaper och
bidra till sociala mötesplatser.
Vi kommer att erbjuda aktiviteter
i Södra Möckleby, Mörbylånga,
Färjestaden och Gårdby.

Vatten och avlopp, anslutningsavgifter:

Just nu planerar vi för årets
program. Den 24 april får du
chansen att möta öländska
kvinnliga författare och någon av
dagarna kommer vi att servera
trerättersmiddag på våra särskilda
boenden.

Vatten, spill- och dagvatten
Vatten, spillvatten
Vatten
Spillvatten

Alla evenemang med exakta
tider presenteras på kommunens
hemsida så snart programmet är
klart.

Taxa 13 - Fast avgift + lägenhetsavgift, 3 147:-/år och 29:38 kr per kubikmeter
förbrukat vatten. (Fastigheten är kopplad både till kommunens vattenledning
och avloppsnät. )

Kundtjänst

157 629:126 104:54 824:71 280:Alla priser är inklusive moms.

Telefon: 0485-470 32, 470 43
E-post: kommun@morbylanga.se
Du kan lämna mätarställning på www.morbylanga.se

Så här kan du förhindra stopp i avloppet
Släng inte fasta föremål i
toalettstolen
En tumregel är att det enda som
ska spolas ner i toaletten är det
som kommer inifrån kroppen samt
toalettpapper. Fasta föremål, t.ex.
bomullspinnar, fastnar i pumpar och
reningsverk och kan orsaka driftstopp.

Häll inte fett i avloppet
Smör, matolja och fett kan sätta igen
ledningarna. I första hand är det dina
egna ledningar som drabbas. Torka
alltid av fettet i stekpannor och grytor
med papper och släng i papperskorgen.
Reningsverken är inte anpassade för
att ta emot kemikalier, lösningsmedel,
miljögifter och läkemedel. Kemikalier
slår ut de mikroorganismer i renings
verken som renar vattnet. Läkemedel
kan orsaka stor skada på djur, växter
och människor. Lämna farligt avfall på
återvinningscentralen och läkemedel på
apoteket.
Om du får täppt avlopp måste du själv
förvissa dig om att felet inte är på
privat mark innan du anmäler felet till
kommunen.
www.morbylanga.se/vatten-avlopp

Kontaktperson: Britt Johansson,
tel. 0485-473 53

Ställplatser för husbilar
kräver tillstånd
För kommande säsong krävs det
bygglov för att anordna ställplatser
för husbilar. Bygglov krävs även
om du har ställplatser på din mark
sedan tidigare och vill fortsätta
med verksamheten.
Lov- och tillståndsprövningen ska
se till att samhällskraven för bl.a.
miljö, hälsa och säkerhet uppfylls.
Kontaktperson: Arne Andersson,
tel: 0485-470 63

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn 0485-470 00
E-post: kommun@morbylanga.se
Internet: www.morbylanga.se

