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Morgonsamling på skolgården med start av tidsresan tillbaka till 1839

175-årsfest med invigning

i Torslunda skola
Det nya skolhuset i Torslunda invigdes
med öppet hus den 10 oktober 2014.
Samma dag firade vi att Stenskolan i
år fyller 175 år.
Under dagen gjorde vi en tidsresa till
bakatill 1839. Vi hade klätt oss i tidsen
liga kläder och plockat fram gamla skol
prylar, som t.ex. kulramar, stiftpennor
och griffeltavlor. Rotting och pekpinnar
fanns också men behövde dessbättre
inte användas den här skoldagen.
På skolgården lekte eleverna sista paret
ut, gick på styltor och rullade tunnband.
Till lunch fick alla var sin papperspåse
med en smörgås, äpple och en bit
morot. På schemat stod välskrivning,

läsning, räkning, kristendom, historia,
geografi, teckning och skolträdgård.
Tidsresan avslutades med gammaldags
gymnastik i raka led på skolgården för
att sedan övergå till modern musik och
invigning av det nya skolhuset.
Det nya skolhuset inrymmer förskole
klass, fritidshemmet ”Idéernas Paradis”
och två nya slöjdsalar.
Stenskolan är en av landets äldsta
skolor och har oavkortat varit i bruk
som skola sedan 1839. Klassrummen
i Stenskolan är idag utrustade med
modern teknik men har fått behålla
sin gammaldags charm med djupa
fönsternischer och högt i tak.
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Det nya skolhuset inrymmer lokaler för slöjd, förskoleklass och fritidshem

Har ni engagemang, vilja och tid att hjälpa
en familj i en utsatt situation?
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.
Vad innebär det att vara familjehem?
Att vara familjehem innebär att man
som familj eller ensamstående, med
eller utan barn, öppnar sitt hem och
tar emot ett barn eller ungdom för
stadigvarande vård och fostran.
Ni ska ha en trygg och stabil social
situation och alla i familjen ska vilja
delta i uppdraget. Ni ska ha praktiskt
och känslomässigt utrymme att ta emot
en annan människa i familjens vardag.
Som familjehem måste man också ha
mycket engagemang och värme.
Om ni anmäler ert intresse av ett
familjehemsuppdrag till oss kommer
vi att starta en familjehemsutredning.

Utredningen består av hembesök där
vi lämnar mer information om vad
uppdraget innebär samt ställer frågor
till er. Utredningen består också av
intervjuer med er och samtal med dem
som ni har lämnat som referenser. Vi
hämtar också, efter ert godkännande,
utdrag från Rikspolisstyrelsen, Socialregistret, Försäkringskassan och
Kronofogden.

Nyvalda politiker i fullmäktige

Intresserad?
Välkommen med din intresseanmälan
till Mona Kull, tfn 0485-473 77,
e-post: mona.kull@morbylanga.se

Kommunikationens möjligheter och hinder - föreläsning
27 november

Mandatperioden för nya fullmäktige
startade den 15 oktober.
Det nya fullmäktige röstades fram vid
valet i september i år. Blev din röst
hörd? Se en förteckning över ledamöter
och ersättare på www.morbylanga.se/
fullmaktige.

När ni får ett uppdrag som familjehem
skriver vi ett avtal med er om tidsåtgång
och ersättning. Innan vi placerar ett
barn hos er kommer vi också att göra
en bedömning av hur just det barnet
passar i den miljö som just ni erbjuder.

Nu lanserar vi ”Soctanter på
nätet”
Soctanter på nätet är en socialrådgivning på Internet som vägleder dig
i dina bekymmer. Här kan du ställa
anonyma frågor kring missbruk,
relationer, föräldraskap, mobbning,
ekonomi och andra sociala frågor. På
hemsidan kan du skicka in egna frågor,
skriva egna kommentarer eller ta del
av vad andra skrivit. Frågorna besvaras
av personal inom socialtjänsten under
kontorstid.
www.morbylanga.se/soctanter

Välkommen till en föreläsning den
27 november med beteendevetare
Emma Rydell. Föreläsningen ger dig
användbara verktyg för att få till en
bättre kommunikation både hemma
och på jobbet.
Föreläsningen är gratis och är en del
i kommunens och landstingets arbete
med att främja den psykiska hälsan.
Läs mer och anmäl dig på www.
morbylanga.se/folkhalsa-kurser

Vatten- och avloppsledningar
till Norra Möckleby och Gårdby

Kort och gott

Mörbylånga kommun står inför stora
investeringar de närmaste åren för
att lösa vatten- och avloppsfrågan i
kommunen. En av de högst prioriterade
åtgärderna är att koppla in Norra
Möckleby och Gårdby m.fl. samhällen
till avloppsreningsverket i Färjestaden.

Matematiklyftet
Drygt 70 lärare i åk 1-6 deltar i
matematiklyftet, som är en fort
bildning för lärare som undervisar
i matematik. Syftet är att stärka
och utveckla kvaliteten i under
visningen och på så sätt öka
elevernas måluppfyllelse.

Idag renas spillvattnet från Gårdby och
Norra Möckleby i två dammanläggningar som är underdimensionerade.
Därför kommer vi anlägga en överföringsledning som istället ska leda
spillvattnet från Norra Möckleby till
reningsverket i Färjestaden. Samtidigt
kommer en ny vattenledning att byggas
från Färjestaden till Norra Möckleby.

Överföringsledningarna byggs i
etapper
Första etappen av ledningarna byggs
från Kåtorp till Tveta fritidsområde
under januari–juni 2015. I samband
med det kommer Tävelsrum att
anslutas till kommunalt vatten och
avlopp. Nya pumpstationer för spillvatten byggs i Tveta och Tävelsrum.
Andra etappen, mellan Tveta och
Norra Möckleby, beräknas starta våren
2015 och vara klart till våren 2016. I
den etappen planerar vi att ansluta flera
fastigheter i Bostorp och Bröttorp till
kommunalt vatten och avlopp.

Torslundahallen
Nya sporthallen i Torslunda är nu
i drift. Hallen fick namnet Torslundahallen, efter ett förslag från
elevrådet i Torslunda skola.

Nytt tillfälle att lämna
synpunkterpå kommunens
översiktsplan och VA-plan
Översiktsplanen och VA-planen var ute
på samråd under våren 2014. Planerna
har nu omarbetats efter de synpunkter
vi fick in under samrådet. Nu ges
ytterligare ett tillfälle för alla att yttra
sig på planförslagen. Senast den 29
december vill vi ha in dina synpunkter.
Handlingar finns på biblioteken
i Mörbylånga, Färjestaden och
Degerhamn samt på kommunkontoret
i Mörbylånga. Du kan också beställa
handlingar på tfn 0485-478 46.
Digitala handlingar, kartor och mer
information finns på:
www.morbylanga.se/oversiktsplan
www.morbylanga.se/VA-plan

Tredje etappen, från Gårdby till Norra
Möckleby, är planerad till 2017.
Har du frågor om arbetet kontakta
projektledare Peter Asteberg, tfn
0485-470 37

Nu finns Mörbylånga kommun
på facebook!
På kommunens facebooksida kan du
ta del av aktuell information och ställa
frågor till oss.
www.facebook.com/
morbylangakommun

Ansök om svensk flagga
Föreningar, organisationer och pri
vatpersoner kan ansöka om svensk
fana eller flagga för utdelning på
Sveriges nationaldag. Ansökan
görs till Länsstyrelsen senast den
6 januari 2015.
Plats 10 i ranking bästa skolkommun
Mörbylånga kommun kom på plats
10 av Sveriges 290 kommuner
i Lärarförbundets ranking över
bästa skolkommun. Det är en förbättring med elva placeringar sedan
förra året.
E-tjänst förskola
Nu kan du även använda mobilt
bankID för att logga in på E-tjänst
förskola.
Resursanställning hos AME
Arbetsmarknadsenheten (AME)
arbetar med s.k. resursanställningar
för personer som befinner sig i
långtidsarbetslöshet och utanför
försäkringssystemet. AME anstäl
ler och matchar ut till lämplig
plats bland kommunens olika
verksamheter. Anställningen löper
som längst upp till ett år. Under
den tiden hinner personen komma
in i försäkringssystemet samt få
arbetslivserfarenhet och coaching.
Målsättningen är att ge personen
en språngbräda ut till självförsörj
ning.

Delta i föräldrastödsprogram
och ta fram dina bästa sidor
som förälder

Har du mätt radonhalten i ditt
hus?
Radon är en osynlig, luktfri gas som
finns naturligt i luften, marken och
vattnet. Höga radonhalter i ett hus kan
vara skadligt för hälsan.
På Öland finns det höga halter av
radon framförallt på västra sidan, längs
landborgskanten.
Om du inte har mätt radonhalten i ditt
hus rekommenderar vi att du gör en
s.k. långtidsmätning. Långtidsmätning
innebär att man låter spårfilmsdosor
ligga ute i bostaden i minst två
månader under perioden 1 oktober till
30 april.
Om radonhalten överstiger 200 Bq/
m3 kan du söka bidrag för att sänka
radonhalten.

Under hösten drog kommunens första
COPE-utbildning igång. COPE är en
kurs för föräldrar med barn från 3 till
12 år som är intresserade av att träffas
och diskutera föräldraskapets olika
toppar och dalar. Tanken med COPE
är att man som förälder ska hitta ny
kraft i sitt föräldraskap och minska
konflikter och tjat i hemmet.
Kursen kommer att erbjudas varje
termin och alla som är nyfikna på att
träffa andra föräldrar och diskutera
föräldraskapet i stort och smått är
välkomna. Anmäl gärna ditt intresse
redan nu inför vårens kurs. Kursen är
gratis.
Kommunen har mer kostnadsfria
erbjudanden till dig som förälder. Gå
gärna in på kommunens hemsida och
läs mer om COPE, KOMET och
Bokcirklar.
www.morbylanga.se/foraldrastod

Mer information om radon, hur man
beställer spårfilmsdosor, radonbidrag
m.m. finns på www.morbylanga.se/
radon

Fixartjänst hjälper till med
enstaka sysslor i hemmet
Fixartjänsten vänder sig till dig
som är bosatt i Mörbylånga
kommun, är över 65 år eller får
permanent sjukersättning från
Försäkringskassan.
Vi kan hjälpa till med enstaka
sysslor som inte kräver fackkunskap,
till exempel:
•
•
•
•
•
•

byta glödlampor
byta batterier i brandvarnare
hänga upp/byta gardiner
hänga upp tavlor eller lampor
montera brandvarnare
hämta saker från vind och
källare
• bära ut och in trädgårdsmöbler,
blomkrukor och grill
• salta och sanda trappor
Tjänsten är gratis. Du betalar bara
för eventuellt förbrukningsmaterial.

Beställ på tfn 0485-478 33
Tjänsterna utförs måndagar och
torsdagar kl. 08.00-16.00. Under
dessa tider kan du också ringa oss
och beställa dina tjänster. Övriga
tider kan du tala in ditt meddelande
på telefonsvararen så kontaktar vi
dig så snart vi kan.

Ljugarbänken bidrar till bättre livskvalitet
På kommunens äldreboenden finns nu ljugarbänkar, där pensionärerna kan
sitta och koppla av och umgås. De 20 ljugarbänkarna, och en handikappanpassad 4-hjulig cykel, är en gåva från Familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen
vill med gåvan bidra till en förbättrad livskvalitet för äldre.

”Fixaren” heter Monika Johansson
och utgår från Släggan i Mörbylånga

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

Provsittning av en ljugarbänk på Lindero

