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Nya översiktsplanen
har vunnit laga kraft
Översiktsplanen har nu vunnit laga kraft efter att de överklaganden som
kommitin har avslagits av förvaltningsrätten.
Planen antogs av kommunfullmäktige i mars och gällerfrån och med den
29 september 2015.
Översiktsplanen beskriver hur
kommunen ser på mark- och vatten
användningen i kommunen, till
exempel tillvaratagande av natur- och
rekreationsområden, utveckling av ny
och befintlig bebyggelse och beaktande
av riksintressen.
Översiktsplanen har en betydande
roll, eftersom den uttrycker
kommunens visioner och målsättningar
och fungerar som vägledning vid beslut
som rör kommunens utveckling.

Ta del av översiktsplanen
Den fullständiga översiktsplanen
kan du läsa och ladda ner från
kommunens hemsida. Där finns också
kartor som beskriver de föreslagna
utvecklingsområdena.

Vi kommer också att trycka en
kortversion i form av en större karta.
Kortversionen blir klar under hösten.
Om du vill ha ett tryckt exemplar av
den fullständiga versionen kan du
köpa dokumentet mot tryckkostnad.
Kortversionen är gratis.
Beställningsformulär, kontaktuppgifter
med mera finns på hemsidan.
www.morbylanga.se/oversiktsplan

Stöd och hjälp till flyktingar
Många hör av sig till kommunen och
undrar hur man kan hjälpa och stöttade
flyktingar som kommit till Mörbylånga
kommun. Kommunen har ett stort behov av fadderfamiljer och familjehem.
Det finns också behov av bostäder,
förnödenheter och utrustning.

Bli fadderfamilj

Längdhopp som en
manifestation mot självmord
1 600 personer tog sina liv i Sverige
2013. Det är sex gånger fler än som dör
i trafiken. 25 personer i Mörbylånga
kommun har under de senaste tio åren
tagit sina liv.
Detta vill kommunen vara med och
ändra på. Vi vill förebygga självmord
genom att öka kunskapen och slå hål
på myter. Vi vill belysa frågan och göra
det lättare att prata om att man mår
psykiskt dåligt.
Den 10 september var det den
nationella suicidepreventionsdagen.
Den här dagen blev också startskottet
för kommunens fortsatta arbete med
att förebygga självmord.

Mattias om hur han påverkats av sin
pappas självmord.
Efter föreläsningen samlades drygt 70
personer utanför kommunkontoret i
Mörbylånga och genomförde ”hoppet”,
som är en del av den kampanj som
Mattias är initiativtagare till.
Genom manifestationen, och en
donation på 30 000 kronor (motsva
rande 2 kr/invånare), vill kommunen
stödja frivilligorganisationen Suicide
Zero i deras fortsatta arbete med
att minska självmorden. Mattias
Sunneborn är en av Suicide Zeros
ambassadörer.

Mattias Sunneborn genomförde en
uppskattad föreläsning för närmare 200
åhörare. Under föreläsningen berättade

Här kan du få hjälp och stöd inom psykisk hälsa
Livet kan ibland kännas tufft och jobbigt och ingenting fungerar
riktigt som man vill. Då kan det vara bra att veta vart man kan
vända sig för att få hjälp stöd.
På kommunens hemsida har vi samlat fakta, tips, hjälp och stöd
utifrån olika tillstånd och situationer, till exempel mobbning, stress,
vikt, skilsmässa och ensamhet.
www.morbylanga.se/psykiskhalsa

En fadderfamilj underlättar för
nyanlända flyktingfamiljer att komma
in i det svenska samhället. Faddrarnas
uppgift är att ge stöd och hjälpa de
nyanlända att integreras snabbare.
Som fadder blir du en viktig länk in
i vardagslivet och ditt medmänskliga
engagemang betyder oerhört mycket
för familjen.
Kontaktperson: Anna Gustafsson, tfn:
0485-472 26

Bli familjehem
Att vara familjehem innebär att man
som familj eller ensamstående, med
eller utan barn, öppnar sitt hem och tar
emot ett ensamkommande barn eller
ungdom. Er ålder spelar ingen roll men
ni ska ha en stabil social situation så att
ni kan fungera som en bra förebild.
Kontaktpersoner: Viktoria Gustavsson
Dimond, tfn: 0485-470 81,
Martina Walkin, tfn: 0485-478 48

Hyr ut en bostad
Har du en lägenhet eller ett hus att
hyra ut under en längre tid, direkt till
familjerna?
Kontaktperson: Agnetha Dahlberg, tfn:
0485-474 85

Frivilliggrupper/medvandrare
Hit kan du vända dig om du vill ha svar
på hur behov av förnödenheter och
utrustning ser ut just nu.
Kontaktperson: Eva Folkesdotter Paradis,
073-151 05 05
Mer information om uppdragen
finns på www.morbylanga.se/
stod-flyktingar

Mörbylånga kommuns
företagsklimatpå väg upp

Social träffpunkt i
Färjestaden

Det är bättre än någonsin att vara
företagare i Mörbylånga kommun.
Det visar resultaten av två olika
undersökningar som släpptes i
september.

Fjärde bästa klättrare
Svenskt Näringsliv genomför årligen en
attitydundersökning, med tillhörande
ranking. I årets undersökning finns
Mörbylånga i den absoluta toppen
bland klättrarna. Mörbylånga kommun
har klättrat 103 placeringar, från 224
till 121, och är därmed fjärde bästa
klättrare i landet och bästa klättrare i
Kalmar län.

Bäst i landet på alkohol
handläggning
Sveriges kommuner och landsting
(SKL) genomför vartannat år en
undersökning som resulterar i
rapporten ”Öppna jämförelser
Företagsklimat”. I undersökningen mäts
företagarnas åsikter kring kommunens
myndighetsutövning brandtillsyn,
bygglov, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Mörbylånga kom på en hedrande
23:e plats i den sammanlagda
rankingen. Varje område har också en
separat ranking, och inom området
serveringstillstånd är Mörbylånga
kommun bäst i Sverige.

Mörbylånga är länets bästa
skolkommun!
Mörbylånga är länets bästa
skolkommun. Det visar Sveriges
kommuner och landstings (SKL)
rapport ”Öppna jämförelser
Grundskola”. Rapporten innehåller
kunskapsresultat på kommun- och
riksnivå för läsåret 2013/14. I
rankingen hamnade Mörbylånga på
plats 26 av Sveriges 290 kommuner och
på plats 1 i Kalmar län.

Här kan du exempelvis spela spel
och kort, 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. 17-20
och söndagar kl. 11-15.
Välkommen!

Framgångsfaktorer i Mörbyålånga
kommun är bland annat behörig
personal i både förskola, skola och
fritidshem, tillgång till IT, utbyggnad av
skolor, elevhälsa, kompetensutveckling
och ett nära samarbete med universitet
och högskola.

Båda undersökningarna finns i sin
helhet på www.morbylanga.se

Bilden ovan är från ett dialogmöte
i Kalmar den 14 september,
då utbildningsminister Gustav
Fridolin överlämnade blommor
till rektor Linnéa Danielsson och
verksamhetsområdeschef David
Idermark.

Hur ska Mörbylånga kommun
arbeta med kulturfrågor?

Hur ska Mörbylånga kommun
arbeta med näringslivsfrågor?

Beredningen för Kulturstrategi ska ta
fram ett förslag på hur Mörbylånga
kommun ska jobba med kulturfrågor
fram till år 2025.

Beredningen för Näringslivsstrategi
ska ta fram ett förslag på hur
Mörbylånga kommun ska arbeta med
näringslivsfrågor fram till år 2025.

Vill du vara med och påverka
hur kommunen ska arbeta med
kulturfrågor? Fyll i formuläret som
ligger på hemsidan.

Vill du vara med och påverka
hur kommunen ska arbeta med
näringslivsfrågor? Fyll i formuläret som
ligger på hemsidan.

www.morbylanga.se/
enkat-kulturstrategi

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 vänder sig till dig
som är mellan 18 och 65 år och
som av någon anledning drabbats
av psykisk ohälsa. Du kommer hit
på eget initiativ, när du själv vill,
kan och orkar.

www.morbylanga.se/
enkat-naringslivsstrategi

David Idermark, chef för
barn- och ungdomsverk
samheten
Den 1 september tillträdde
David Idermark tjänsten som
ansvarig chef för barn- och
ungdomsverksamheten.
David har de senaste 15 åren
arbetat som skolledare i Kalmar
kommun. Han ser utmaningarna
i det nya jobbet och vill att en bra
skolkommun ska bli ännu bättre.
David bor med familjen utanför
Algutsrum.

Öppna förskolan Safiren
på Familjecentralen!
Öppna förskolan Safiren håller till
på Familjecentralen i Färjestaden.
Verksamheten vänder sig till alla
föräldrar i Mörbylånga kommun med
barn 0-5 år.

Invigning av Smaragdskolan
och fritidsgården Rubinen
Fredagen den 16 oktober är alla
hjärtligt välkomna på invigning
och visning av Smaragdskolan och
fritidsgården Rubinen.

Hit kan du gå för att lära känna andra
och för att leka, måla, läsa, pyssla
eller sjunga tillsammans med andra.
Det händer också att vi bakar eller
lagar en enkel soppa tillsammans. Vi
kommer också att starta grupper i
spädbarnsmassage.
Verksamheten är avgiftsfri. Du kan
komma och gå som det passar dig bäst.

Klockan 12.00 håller Agneta
Stjärnlöf (M), ordförande i Barnoch ungdomsutskottet, invigningstal.
Därefter blir det sång- och dansupp
visning av elever.

På Familjecentralen samverkar
Öppna förskolan, barnhälsovården,
mödrahälsovården och socialtjänsten.
Vi arbetar tillsammans för att ge råd
och stöd i din föräldraroll.

Elever och personal visar runt på
skolan och fritidsgården. Vi kommer
också att demonstrera 3D-tekniken,
som alla klassrum är utrustade med.

Våra öppetttider är:
Måndagar: kl. 9-16
Onsdagar: kl.13-15.30
Torsdagar och fredagar: kl. 9-13

Vi bjuder på kaffe och tårta kl. 12-14.

Välkommen!

Problem med rådjur i din
trädgård?
Vi får regelbundet samtal från
fastighetsägare som har problem
med rådjur i sin trädgård. Rådjuren
är vana vid människor och är
därför svåra att skrämma bort.
Att skjuta rådjur som befinner
sig i tätbebyggt område skulle
innebära en stor säkerhetsrisk. Vi
kommer istället att försöka hitta
alternativa lösningar för att minska
problemet.
Detta kan du själv göra för att
hålla rådjuren borta.
• Ta bort fallfrukt och mata inte
fåglar eller andra djur. Vill du
ändå mata fåglarna, placera
fågelbordet så högt att ett rådjur
inte når det.
• Försök att stänga ute rådjuren
från trädgården genom att sätta
upp nätstängsel eller genom att
förstärka häcken med en meter
högt nät.

Välkommen!

Ljus på kultur – de små
evenemangensstora festival
Var med och upplev en kulturexplosion
på Öland och i Kalmar!
Höstlovsveckan, 23 oktober till 1
november, lyses höstmörkret upp av en
mängd färgsprakande kulturevenemang.
Närmare hundra kulturaktörer
samarbetar för att bjuda dig på årets
kulturfest på Öland och i Kalmar.
Upplev, utöva och delta i kultur – både på förväntade och oväntade platser!
www.ljuspakultur.se

www.facebook.com/
morbylangakommun
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