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Nya dämmet i Färjestaden
- med hundbad och plats för rekreation

I slutet av maj invigdes etapp två av
dämmet i Färjestaden. Dämmets funktion är framför allt dagvattenrening,
men har också blivit en vacker, kustnära och naturskön plats för rekreation. Här finns också kommunens
första hundbad.
I dämmet sedimenteras partiklar och
halterna av kväve och fosfor reduceras
innan vattnet rinner ut i Kalmarsund.
Detta bidrar till en bättre miljö och
minskar risken för övergödning i
Östersjön.
Samtidigt med dämmet byggdes
också en dagvattenledning längs
Brovägen – från Nässelvägen till
dämmet. Den nya dagvattenledningen
i kombination med dämmet gör att
risken för översvämningar i källare
för fastigheterna öster och väster om
Brovägen minskar.

Kommunens första hundbad
Ett bad dit hundar har tillträde har
länge varit efterfrågat och har kommit
till tack vare det nya dämmet. Nu kan
matte och husse bada tillsammans med
sina hundar i centrala Färjestaden.
Badet ligger norr om sjöbodarna, vid
den nya grillplatsen, och består av en
liten strand med natursten.

Förlängning av cykelvägen
Cykelvägen har förlängts norrut
och sträcker sig nu från hamnen i
Färjestaden till Hummerstigen. I
framtiden planerar kommunen att
förlänga cykelvägen till Möllstorps
camping, vilket innebär att sjömarkerna
längs kusten då blir tilllgängliga för
allmänheten.

Världsarv, kulturhistoria och
akvariefiskar på våra äldreboenden
På Äppelvägens äldreboende
i Färjestaden och på Lindero i
Mörbylånga har visats en miniatyrut
ställning om södra Ölands världsarv.
Det är barnen från Torslunda
Naturförskola, avdelning Vallmon, som
visat sitt arbete med världsarvet. De har
bland annat gjort världsarvsvykort och
byggt upp en modell av en kringbyggd
gård. På Lindero följdes utställningen
upp med att Pär Folkesson, kultur
utvecklare på kommunen, kom ut
och berättade mer om socknarna i
världsarvet.
I Färjestaden samarbetar Äppelvägen
med Torslunda hembygdsförening.
Föreningen har visat delar av sitt
digitala bildarkiv på äldreboendet.
Bildarkivet, med mer än 4 000
foton och dokument med fakta och
berättelser, ljudupptagningar med
mera, kom till tack vare EU-projektet
”Torslunda kulturhistoria i modern
åtkomst”. Hembygdsföreningens
besök var mycket uppskattat och lär
återkomma!

Akvarium till glädje för de boende på
Rönningegården
På Rönningegården, avdelning Lunden,
finns nu ett akvarium som ska bidra
till ökad trivsel och mer stimulans för
de boende. I akvariet finns bland annat
stora röda fiskar som är tama och lätta
att upptäcka och som gärna visar upp
sig. Akvariet har blivit ett gemensamt
samtalsämne och en träffpunkt på
avdelningen. Att sitta och titta på
fiskarna har också en lugnande effekt
på de boende.

215 000 till mer kultur i skolan
Mörbylånga kommun har fått 215 000
kronor i Skapande Skola-bidrag från
Statens kulturråd. Tack vare detta
kommer vi under nästa läsår att starta
åtta nya kulturprojekt som ska fånga
upp aktuella händelser inom arkeologi,
bildkonst, dans, serier, dokumentärfilm
och skrivande. Ett projekt kommer
att handla om de arkeologiska under
sökningarna i Sandby borg. Det är
pedagoger, i samarbete med lokala och
regionala kulturaktörer, som har jobbat
fram projekten.

Befolkningsökningen följer
prognosen
Enligt befolkningsprognosen för åren
2014-2023 kommer folkmängden i
Mörbylånga kommun att öka med
1 022 invånare, från 14 368 till 15 390
personer.
Kommunen har som mål att nå 16 000
innevånare till 2025. Vi kanske inte når
ända fram men är en god bit på väg.
Hela prognosen finns att ladda ner på
www.morbylanga.se

Inventering för överförings
ledning från östra Öland till
Färjestaden
250 000 kronor till solrum på
Rönningegården
Mörbylånga kommun har fått
250 000 kronor i bidrag från
Familjen Kamprads stiftelse för att
skapa ”Solparadiset Näktergalen”
på äldreboendet Rönningegården i
Mörbylånga.
I solrummet kommer vi att återskapa
den öländska naturen med kalksten,
hav och alvarmark. I solrummet är det
28 grader varmt, en sval bris fläktar
och man hör vågskvalp. Sanden känns
mellan tårna och man får uppleva en
dag på stranden från tidig gryning till
solnedgång.
Projektet startar under hösten 2014.

Mörbylånga kommun planerar att bygga
en så kallad överföringsledning för
att pumpa spillvatten (avloppsvatten)
från Norra Möckleby till reningsverket
i Färjestaden. Samtidigt kommer
också en vattenledning att byggas
på samma sträcka. I samband med
planeringen av ledningarna kommer
vi att inventera vissa fastigheter längs
sträckan som kan bli aktuella för
anslutning till kommunalt vatten och
avlopp i framtiden. Inventeringen görs
under sommaren och hösten 2014 av
vår konsult Vatten och Samhällsteknik
AB, Kalmar. Planerad byggtid för
överföringsledningarna är vintern 2014
t.o.m. hösten 2015.
Kontaktperson: Peter Asteberg,
tel 0485-470 37, peter.asteberg@
morbylanga.se.

Nio ungdomar driver
sommarföretag
Parallellt med de kommunala sommar
jobb som erbjuds kommunens
ungdomar finns möjligheten att
driva ett sommarföretag med stöd av
kommunen och Ung Företagsamhet.
Till sommaren ser vi glädjande nog nio
nya sommarföretagare i Mörbylånga
kommun. Ungdomarna tar vara på
chansen till utbildning, rådgivning och
stöd under sommarmånaderna.

Vad ska nya sporthallen i
Torslunda heta?
Har du förslag på vad nya
sporthallen i Torslunda ska
heta? Skicka ditt förslag, gärna
med motivering, till Mörbylånga
kommun, 386 80 Mörbylånga, eller
kommun@morbylanga.se senast
den 1 september.

Biblioteken – en mötesplats för
alla!
Bibliotek finns i Mörbylånga, Färje
staden och Degerhamn. Här kan du
läsa och låna böcker, besöka våra
evenemang, släktforska eller delta i ett
bokcafé.
Vi har också dagstidningar, språkkurser,
ljud- och talböcker, DVD-filmer,
konsument- och turistinformation,
tidtabeller, sammanträdesrum och
medborgarhörnor.
På alla bibliotek finns fri tillgång till
internet på surfdatorer, studiedatorer
och trådlöst nätverk. Det finns också
möjlighet att kopiera och faxa.
I bibliotekskatalogen kan du söka,
reservera, låna om media och ladda ner
e-böcker.
Mer information, besöksadress, öppet
tider, bibliotekskatalog m.m. finns på
http://bibliotek.morbylanga.se

Lässurr - förskoleklasser möter
en författare
Varje vår kommer alla kommunens
sexåringar till biblioteket och får träffa
en författare. Årets författare var
Bengt-Erik Engholm, som bland annat
skrivit boken Fladdermöss. Barnen
förberedde hans ankomst genom att
läsa boken och skapa en utställning om
fladdermöss. Alla barn fick också en
signerad bok.
– ”Det är fantastiskt vad en bok kan
ge energi och skaparkraft. Barnen var
fantastiska i sitt möte med författaren.
Många spännande frågor och svar kom
från båda håll”, säger bibliotekarie
Gudrun Fredin.

Vill du veta mer om sam
åkningpå södra Öland?
Hemtjänstens nya cyklar!
Nu har hemtjänsten börjat satsa mer
på cyklar och elcyklar. Satsningen är ett
naturligt led i kommunens arbete för att
bli fossilbränslefri år 2025.
– ”Elcykel är ett jättebra alternativ som
sparar tid och miljö och som dessutom
ger bra träning”, säger Bozena
Petersson, som arbetar i Mörbylånga
hemtjänst som undersköterska.
– ”Det är smidigare, man tar sig fram
lättare och behöver inte leta efter någon
parkeringsplats för bilen.”
Hemtjänsten i Mörbylånga kommun
har fem elcyklar som används
i Färjestaden, Degerhamn och
Mörbylånga.

Den 14 september är det val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Valmyndigheten skickar ut röstkorten
den 21-27 augusti. På röstkortet står
det i vilken vallokal du ska rösta på
valdagen och var du kan förtidsrösta.
Förtidsröstningen börjar den 27
augusti.
På www.morbylanga.se/val finns
mer information om valet. Där hittar
du också valresultatet från valet till
Europaparlamentet.

Barnen förberedde sig genom att läsa boken
”Fladdermöss” och skapa en utställning till biblioteket

Gör ditt val - gå och rösta den 14
september!

Kom och träffa arbetsgruppen
för mobil samåkning på södra
Öland. De finns på biblioteket i
Degerhamn varje måndag i juli
kl.17-18 samt lördagen den 12 juli
för att svara på dina frågor. Läs
mer på www.morbylanga.se/olandsamaker

Visste du att....?
- vandringslederna nu är
sammanlänkade så att man
kan vandra på Stora Alvaret
hela vägen från Karlevi via
Gösslunda och Tingstad flisor
till Penåsa. Från Penåsa kan man
sedan fortsätta ner till Ottenby
på Mörbylångaleden. Läs mer på
www.cyklapaoland.nu
- eldsjälspriset gick till Elisabet
Engqvist, Mörbylånga, ”för sitt
stora värdefulla och mångåriga
engagemang i föreningslivet,
till glädje för många, särskilt
för arbetet i Mörbylånga
Hembygdsförening och Margit
Fribergsällskapet”.
- du som är över 65 år och bosatt i
Mörbylånga kommun kan få hjälp
med enstaka sysslor i hemmet
genom kommunens fixartjänst.
Tjänsten är gratis och utförs
torsdag-fredag kl. 8-15. Beställ på
telefon 0485-478 33.

Kleva badplats har rustats upp
Vid Kleva badplats finns nu en ny
badbrygga, bord och bänkar samt en
grillplats. Den gamla toaletten har
ersatts av en större. Högst upp på den
lilla platån kan du njuta av den härliga
utsikten över sundet.
Upprustningsarbetet gjordes i vintras
och ett av fynden när vi röjde den
igenväxta branten var en gammal brunn
från 50-talet.

Flera badplatser...
På www.morbylanga.se/badplatser
hittar du alla kommunala badplatser.

Temperatur och kvalitet på
badvattnet
Kommunen tar badvattenprover på
kommunala och privatabadplatser
hela sommaren. Provresultaten
publiceras på www.badplatsen.
folkhalsomyndigheten.se

Tips hur du kan engagera
dig i dina barns/ungdomars
vardag på nätet

Tänk på miljön när du tvättar
din bil
Varje år hamnar stora mängder olja,
tungmetaller och andra föroreningar
i naturen eftersom många tvättar sin
bil på gatan, garageuppfarten eller
parkeringsplatsen. Det smutsiga
tvättvattnet rinner då orenat ner i
gatubrunnar och hamnar sedan i
bäckar, vattendrag och i Östersjön.

Två steg mot en bättre miljö:
1. Tvätta din bil i en biltvätt.
I moderna biltvättsanläggning renas
avloppsvattnet från föroreningar.
2. Använd miljömärkta produkter.
Idag finns det miljömärkta produkter
för både biltvätt, avfettning och bilvax
som är lika effektiva som de gamla
produkterna.
Om du, mot förmodan, ändå tvättar
bilen hemma, ställ bilen på en grusad
yta eller en gräsyta. Tvätta med såpa,
diskmedel eller miljöanpassat schampo.
Använd inte avfettningsmedel.

Nya badbryggan vid Klevabadet

Enligt kommunens hälsoskyddsföre
skrifter (§ 9) är det förbjudet att tvätta
bilen på hårdgjord yta om vattnet
rinner ner i dike, vattendrag eller
dagvattenbrunn.

Har du fritidshus i Mörbylånga
kommun?
Varför inte stanna hos oss året runt? Vi kan
erbjuda en trygg gemenskap i en fantastisk
miljö. Det unika landskapet, gott om
aktiviteter, bra skolor och äldreomsorg är bara
några faktorer som gör det lätt att leva ett rikt
liv här. Året om.
Mer information om vad vi kan erbjuda hittar
du på www.morbylanga.se
Välkommen till Mörbylånga kommun!

Mörbylånga kommun deltar i ett
projekt kring psykisk hälsa. Ett
tema inom projektet handlar om
nätmobbning.
För barn och unga är det ingen
större skillnad att träffas digitalt
eller på riktigt. Som vuxen behöver
du finnas där barnen finns. Här får
du sex tips hur du kan engagera dig
i deras nätvardag.
1. Var närvarande. Prata om
internet på samma sätt som ni
pratar om vad som har hänt i
skolan, på träningen eller hos
kompisarna. Hur har du haft det på
nätet idag?
2. Sätt gemensamma regler.
Prata om vad för slags information
som är okej att publicera. Sätt
tidsgränser.
3. Diskutera hur information,
bilder och personuppgifter
sprids. Prata om vilken information
om sig själv och andra som är okej
att publicera på internet.
4. Anmäl om något skulle hända.
Anmäl alltid kränkningar på nätet.
Hjälp till att berätta om händelsen.
Spara all kommunikation, t.ex.
chatthistorik, skärmdump.
5. Var nyfiken. Låt barnen visa dig
vilka sidor de gillar att besöka och
vilka deras favoritklipp är.
6. Lär dig själv. Surfa runt på olika
ungdomssidor för att se hur de ser
ut.
Du kan hitta mer tips & råd på
www.morbylanga.se/psykiskhalsa
under mobbning/kränkning

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

