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På nationaldagen inviger vi
Färjeparken– en lekpark för alla åldrar
Färjeparken är en lekpark för spontanidrott för alla åldrar. Här finns lekpark,
sandlåda, äventyrsbana för mindre
barn, skateboardpark, boulebana,
multiarena och parkouranläggning
(motorikhinderbana).

Invigning och nationaldags
firande den 6 juni
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till
traditionellt nationaldagsfirande samt
invigning av Färjeparken, lördagen den
6 juni kl. 12-15.
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Fri lek i den nya lekparken samt
klättring i parkourbanan.

14.00 Breakdanceuppvisning och
workshop/prova-på-dans
		

Mindfellaz uppträder

15.00 Prova-på-aktiviteterna fortsätter

Plats: Stenvägen 2 (parkering vid
Färjehallen), Färjestaden.

Färjestadens Innebandyklubb
säljer korv med bröd och kaffe till
förmån för föreningens barn- och
ungdomsverksamhet.

12.00 Invigning av Färjeparken

Hjärtligt välkommen!

		

Nationaldagsfirande
med tal, allsång, flaggutdelning
och välkomnande av nya
medborgare.

		

Kulturskolan och Track Tones
medverkar med sång och musik.

Ges ut av Mörbylånga kommun
Redaktör: Annica Ohlsson
Ansvarig utgivare: Monica Högberg

13.00 Prova-på-aktiviteter, t.ex.
boule, parkour, skate, friidrott,
innebandy och taekwondo,
tillsammans med de lokala
föreningarna.

12.45 Kändismatch på den nya 		
multiarenan

Smaragdskolan – den nya skolan i Färjestaden
Den nya skolan i Färjestaden kommer
att heta Smaragdskolan. Namnet
kommer från en namnförslagstävling,
där klass 5C lämnade in det vinnande
förslaget.
– ”Vi tyckte det var viktigt att de som
ska nyttja lokalerna också fick vara
delaktiga och ha inflytande över vilket
namn den nya skolan skulle få. Därför
bjöd vi in klasserna i nuvarande åk 4
och 5 samt fritidsgården Lågan till en
namnförslagstävling”, säger Magnus
Sjöstedt, verksamhetsområdeschef och
en av medlemmarna i juryn.

Smaragdskolan börjar ta form.

Varför namnet Smaragdskolan?

En efterlängtad skola

Klass 5C:s motivering till namnet var att
gatan närmast skolan heter Smaragd
vägen och att ”det känns bra att gå på
en skola som heter något så fint som en
smaragd”.

När höstterminen startar, den 17
augusti, flyttar åtta klasser (årskurs 5
och 6) från Färjestadens skola in i den
nybyggda Smaragdskolan. Det har varit
trångt på Färjestadens skola, så den nya
skolan är efterlängtad av alla.

Smaragdenär också en högt värderad
ädelsten som bland annat står för
tillväxt, harmoni,stabilitet och uthållighet. Smaragdensgröna färg vittnar
om ungdomoch hälsa. Flera av dessa
egenskaper är viktiga på en skola.

På skolan finns ett bibliotek och en stor
ljus matsal. Klassrummen är utrustade
med 3D-teknik så att vi kan visa
undervisningsprogram i 3D-format.

I närheten av skolan ligger Färjehallen
och den nya Färjeparken, som kommer
att nyttjas flitigt av eleverna både vid
idrottslektioner och på rasterna.

Fritidsgård för årskurs 5-9
Smaragdskolan kommer också att
inrymma fritidsgården som tidigare låg
vid Lågan. Fritidsgården är öppen för
dig som går i årskurs 5-9. Här kan du
träffa kompisar, spela TV-spel, spela
pingis eller ta en fika.

Kommunen stödjer kulturen
Kommunen fördelar sammanlagt
830 000 kronor i verksamhetsstöd och
projektstöd till kultur- och hembygds
föreningar. Föreningar som har sökt
och beviljats medel 2015 är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Södra Ölands musikteaterförening
Ölands dramatiska teater
Södra Ölands konstförening
Föreningen Öland Roots
Musikföreningen Iris
Mörbylånga biografförening
Kulturföreningen Karneval
Musik på Allvar
Ölands riksteaterförening
Anna Rydstedt-sällskapet
Kulturdagarna i Mörbylånga
Södra Ölands konstnatt
Margit Friberg-sällskapet
Kulturföreningen Ursprung
Föreningen Scenbrottet
Södra Ölands hembygdsråd

•
•

Vickleby hembygdsförening
Mörbylånga hembygdsförening

Löpande under året beviljar vi också:
•
•
•
•

arrangemangsstöd till ideella
föreningar (90 000 kronor),
ungt kulturbidrag till ungdomar
under 25 år som vill genomföra
kulturprojekt (75 000 kronor),
bidrag till studieförbunden
(300 000 kronor)
Sjöfararkusten (10 000 kronor)

Mer information om kulturstöden,
hur man ansöker, kriterier för att få
kulturstöd m.m. finns på:
www.morbylanga.se/kulturstod

Startskott för
överföringsledningarna
Den 27 mars sprängdes den första
laddningen öster om Tävelsrum.
Därefter har arbetet med överförings
ledningarna fortsatt i högt tempo.
Sträckorna Kåtorp-Torslunda gård
och Kåtorpsvägen (norra)-Tävelsrum
(västra) är klara. Nu pågår arbete norr
om bebyggelsen i Tävelsrum.

Upplev världsarvet i sommar
Du vet väl att hela södra Öland är ett
världsarv? Besök, njut av och lär dig
mer om världsarvet i sommar!
Boka in 23 oktober till 1 november
(höstlovet) och ta tillfället i akt att testa
på kultur i alla dess former på Öland
och i Kalmar. Under Ljus på kultur
kommer det finnas något för alla.
Är du arrangör och vill ha med ett
evenemang under veckan?
Kontakta Kristina Jeppsson före den
1 september, tel. 0485-471 55, e-post:
kristina.jeppsson@morbylanga.se

Priset gick till .....
• Tillgänglighetspriset gick till
Mörbylånga bibliotek, som fick priset
för sitt goda bemötande, vänlighet
och hjälpsamhet.
• Ungt kulturpris tilldelas Elina
Danielsson och Ida Johansson med
motiveringen: ”Pristagarna är goda
förebilder för andra ungdomar, då
de visar att ett stort engagemang för
musik och en blandning av talang
och hårt arbete skapar framgång.
Årets unga kulturpristagare har
stor betydelse för den öländska
musikscenen”.
• Årets entreprenör blev Lotta och
Nobbe Dannberger och Gisela och
Magnus Bremefors på Ölandschoklad
AB med motiveringen: ”På fem år
har pristagarna byggt upp något
som har blivit en av Ölands främsta
varumärkesambassadörer. Pristagarna
har dessutom hunnit bredda såväl sin
yta som sitt sortiment samtidigt som
de, tillsammans med sina grannar, har
gjort Färjestadens hamnplan till en
reseanledning”.
• Eldsjälspriset gick till Uno och
Margaretha Magnusson, Södra
Möckleby, Degerhamn, för deras
glödande engagemang under
årtionden där de gjort värdefulla
insatser inom Mörbylånga kommun
och dess föreningsliv.

• Vandra i världsarvet. Ny broschyr
om vandringslederna finns på
biblioteken och turistbyrån.
• Vimla i världsarvet. En lekfull
familjeutställning om södra Ölands
odlingslandskap. Utställningen
öppnar i juli och visas både på
Eketorps borg och Kalmar läns
museum.
• Vandringsutställning. En
utställning om gärdesgränser
kommer att visas på flera olika
platser.
• Världsarvsvecka 20-26 juli. Då
bjuder flera arrangörer på extra
många världsarvsaktiviteter.
• Samtidskonst. Lyssna på Pia
Sandströms ljudinstallationer.
Läs mer på www.sodraoland.com

Välkommen till biblioteken
På biblioteken kan du göra
mer än läsa och låna böcker. Vi
har dagstidningar, språkkurser,
ljudböcker och talböcker, DVDfilmer, konsumentinformation,
tidtabeller, turistinformation,
sammanträdesrum och
medborgarhörnor med bland
annat kommunala protokoll.
Vi har fri tillgång till internet på
surfdatorer, studiedatorer och
trådlöst nätverk för dig som har
med dig egen dator eller surfplatta.
Det finns också möjlighet att
kopiera och faxa.

Sommarlovsboken för barn
upp till 16 år

Världsarvet Södra Öland

Läs fem böcker och skriv eller
rita om dem så får du en bok av
biblioteket!

Öppettider
Mörbylånga och Färjestaden:
Måndag-onsdag 10-19
Torsdag-fredag 10-16
Lördag 10-13
Öppet för tidningsläsning från 9.00

Företagsregister på webben
Nu finns en länk på kommunens
hemsida till ett sökbart företagsregister.
Där kan du hitta kontaktuppgifter och
karta till de drygt 1 800 företag som är
registrerade i Mörbylånga kommun.
www.morbylanga.se/foretagsregister

Degerhamn:
Måndag 14-19
Torsdag 10-16
5 juni stänger vi kl. 13.00.
Helgdagar och midsommarafton
stängt.
http://bibliotek.morbylanga.se

Vi söker familjehem
Vi söker familjer som är beredda
att ta emot barn i sitt hem. Har
ni engagemang, vilja och tid
att hjälpa en familj i en utsatt
situation? Om ni är äldre eller
yngre spelar ingen roll – det
viktigaste är att ni har en stabil
social situation så att ni kan
fungera som en bra förebild.

Cykelpendla mellan
Färjestadenoch Kalmar

Ny toalett och bättre trafiksituation vid Södra hamnplan

Med cykel- och passagerarfärjan Dessie
kan du cykelpendla mellan Kalmar och
Färjestaden. Överfarten tar 30 minuter.

Under våren har vi byggt nya toaletter
vid Trossen (gästhamnsbyggnaden).

Mer information om vad som
gäller när man ska bli familjehem
finns på vår hemsida.

Inför sommaren kommer vi att bygga
soldäck och sittplatser vid badet.

www.morbylanga.se/
familjehem

Under sommaren (22/6 – 16/8) går
kvällsturer tisdag-torsdag och lördag.
Biljetter säljs ombord (utvalda KLTkort gäller).
Bilparkering finns vid Talludden, söder
om hamnplanen.

Passagerarstatistik
År 2011 åkte 35 000 passagerare med
färjan. 10 000 av dem hade med sig
cykel.
År 2014 hade antalet passagerare ökat
till drygt 40 000, varav 14 000 hade
med sig cykel.

Årsredovisning 2014 –
en sammanfattning
Kommunens befolkning ökade under
2014 med 130 personer och uppgick
vid årsskiftet till 14 498 personer.
Befolkningsutvecklingenär fortsatt
positiv men ökningen är något under
vår målsättning på 1 procent.
Årets totala resultat uppgår till 6,1
miljoner. De flesta verksamheter höll
sig inom eller väldigt nära budgeten.
Investeringskostnaderna uppgick till
70 miljoner. De största investeringarna
har gjorts i ny skola och idrottshall i
Torslunda, olika saneringsarbeten och
utbyggnader av VA-nätet, ombyggnad
av reningsverket i Färjestaden samt ny
F-6-skola i Färjestaden.
En populärversion av årsredovisningen
finns på www.morbylanga.se/
ekonomi

Vid parkeringsplatsen vid Talludden
har vi satt upp belysning och planterat
växter.
Fler mindre arbeten för att fräscha
upp Södra hamnplan och förbättra
trafiksituationen kommer att göras
innan midsommar.

Evenemangstips?
Vill du ha tips på vad som händer
på södra Öland?
Eller vill du själv informera om ett
evenemang?

Är ditt avlopp grönt, gult eller
rött?
Erfarenheten från våra inspektioner
av enskilda avlopp visar att många
avlopp behöver åtgärdas. Det gäller
särskilt WC-avlopp som använts för
permanentboende i mer än 20 år.

I evenemangskalendern kan du
själv publicera dina evenemang
som vänder sig till allmänheten och
äger rum i Mörbylånga kommun.
www.morbylanga.se/evenemang

Du kan själv göra en enkel funktions
kontroll av ditt avlopp med hjälp av
Avloppsguidens checklista, som finns
på www.avloppsguiden.se
Om kontrollen visar att ditt avlopp
är gult eller rött, vilket innebär att det
behöver åtgärdas, finns ingen anledning
att vänta på tillsyn. Kontakta istället
kommunen direkt och ansök om
tillstånd för att förbättra avloppet. Då
behöver du inte betala avgift för tillsyn
av det befintliga avloppet.

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

