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Visste du att....?.
• Privatpersoner som hyr
kommunens samlingslokaler
och sporthallar ska vara fyllda
20 år. Den nya åldersgränsen
gäller från den 1 november.
• Lokala företag bidrar till
skolans miljöutbildning genom
Natur & Miljöboken.
• Mörbylånga kommun kom
på plats 21 i Lärarförbundets
rankning av Bästa skol
kommun. Det är en förbättring
med tre placeringar sedan
förra året.
• Lärare från kommunen har
föreläst om kompetensutveck
ling i skolan vid en
internationell konferens.
• Kommunens översiktsplan
revideras. Du kan lämna
synpunkter på hur du tycker
kommunen ska se ut i
framtiden. Ring 0485-474 03
eller fyll i formuläret på www.
morbylanga.se/oversiktsplan
• Mörbylånga är regionens
främsta näringslivskommun
(inom tidningen Barometerns
spridningsområde) baserat på
det sammanlagda värdet av sju
olika kriterier.
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Gösslundaleden är invigd!
Det senaste tillskottet av vandringsleder
i kommunen är Gösslundaleden, som
invigdes i augusti. Leden är ca 7 km
lång och utgår från den nyanlagda
parkeringen vid Bårby-Albyvägen i höjd
med Gösslunda by.
Leden består av en lättgången rösad
slinga med stättor över murar och
stängsel. Den går över vacker alvarmark
och passerar bland annat gravrösen, en
källa, ett stort hällmarksområde med
karster och en så kallad svinrygg som är
en typ av ås.

Kommunen ansvarar för ca 11 mil
markerade vandringsleder. Dessutom
finns ett antal leder som sköts av
hembygdsföreningar.
Vår vision är att utveckla ett ledsystem
och på så sätt öka tillgängligheten till
vår vackra natur.
Läs mer om våra vandrings- och
cykelleder på www.morbylanga.se/
cykel-vandringsleder

Ansök om svensk flagga
Nu kan föreningar, organisationer och privatpersoner ansöka om svensk fana eller flagga för
utdelning på Sveriges nationaldag 2014.
Skicka din ansökan till länsstyrelsen senast den
28 december. Ansökningsblankett och mer information
finns på www.lansstyrelsen.se/kalmar

Egen dator till alla elever öppnar
upp för nya sätt att lära!
Från och med detta läsår har alla elever
i årskurs 4-9 i kommunen en egen
elevdator. Detta har öppnat upp för
nya sätt att lära och kommunikationen
mellan lärare och elev har ökat.

genomgångar inspelade så att de
som behöver kan lyssna flera gånger
och när det passar dem. Detta har
underlättat mycket för elever med läsoch skrivsvårigheter.

Många lärare använder sig av Google
drive, en funktion där läraren och
eleverna arbetar samtidigt i ett
och samma dokument. Eleverna
får kommentarer på sina arbeten
kontinuerligt under resans gång. När
eleverna får respons på sina arbeten så
driver det dem framåt i sin utveckling.

Alla elever på skolan kan få hjälp
med skolarbete på kvällstid i
ämnena biologi, matte och kemi via
videokonferenser som jag bjuder in
till.

Tekniken ger större valfrihet och
bidrar till ökat lärande
Eva Bjerding, lärare på Skansen
skolan i årskurs 7-9, säger så
här om hur t.ex. bloggar och
videokonferenser leder till ett ökat
lärande:
– ”Eleverna har i och med datorn
större valfrihet att välja ett arbetssätt
som passar dem. Jag har alla

Nominera pristagare till
tillgänglighetspriset!

Jag bloggar i min undervisning. Genom
att läsa dem får föräldrarna insyn i vad
som sker i skolan och kan stötta sina
barn. Mina bloggar används också
av flera lärare, både i kommunen
och i resten av landet. Det är viktigt
att vi lärare använder varandra som
resurser och hjälps åt att skapa bra
utbildningsmaterial som vi kan använda.
Flertalet klasser i årskurs 7-9 har egna
Facebookgrupper för skolarbetet, där
eleverna stöttar varandra och bjuder in
lärarna att delta.

Snöröjning och parkerings
övervakning

Tillgänglighetsrådet delar varje
år ut ett tillgänglighetspris för att
uppmärksamma insatser för personer
med funktionsnedsättning.
Pristagaren ska ha använt sin kreativitet,
kunskap och goda service för att göra
sin verksamhet mer tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning.

Vem vill du nominera?
Vem tycker du ska få tillgänglighets
priset? Skicka ditt förslag senast den
31 januari till: Tillgänglighetsrådet,
Mörbylånga kommun, 386 80
Mörbylånga.
Du kan nominera såväl privatpersoner
som föreningar och företag. Insatserna
ska vara utförda i Mörbylånga
kommun.
Läs mer på www.morbylanga.se/
tillganglighetspris

Under vintern kommer vi att
kontrollera och bötfälla felparkerade
fordon på allmän plats. Detta gör vi för
att underlätta snöröjningen och för att
bostadsområdena ska bli trevligare och
mer tillgängliga att vistas i.
Har du ställt upp bilar, båtvagnar, släp,
husvagnar med mera på allmän plats
ber vi dig flytta dessa.

– Jag tycker det är viktigt att göra
skolan ”på riktigt”. Matteläxorna
handlar om Ullaredbesök och kuponger
från KappAhl. Nästa steg blir nog
att webbsända elevernas muntliga
redovisningar så att föräldrar får vara
med på Skansenskolan på riktigt!”,
avslutar Eva.
Länkar till Evas m.fl. bloggar finns på
www.morbylanga.se/socialamedier

Nu inför vi digitala
trygghetslarm
I dag bygger våra trygghetslarm
på analog teknik. Eftersom Telia
har meddelat att det analoga nätet
kommer att släckas ner byter vi därför
ut trygghetslarmen mot digitala
trygghetslarm. Senast vid årsskiftet
kommer samtliga larm att vara utbytta.
Tack vare den nya digitala tekniken
krävs det ingen fast telefoni för att ha
ett trygghetslarm i sin bostad.

Sänkt fjärrvärmetaxa!
Nu sänker vi taxan för fjärrvärme med
4,4 % fr.o.m. den 1 januari 2014. Det är
de minskade bränslekostnader som gör
prissänkningen möjlig, eftersom priset
är indexreglerat.

Höstlovet blev en kulturvecka
På höstlovet arrangerade vi en
kulturvecka för alla åldrar och bjöd in
till olika kulturaktiviteter på biblioteken
och fritidsgården Zokker.
För de yngre arrangerades allt från
sagostunder, barnteater och skrivar
workshops till en zombiekväll, där
deltagarna bland annat fick göra en
zombiefilm.
På Degerhamns bibliotek höll Anton
Jernberg föredrag om bokbinderi.
Under programpunkten ”Ode till Seby
gravfält” berättade Walle Dickson,
Bodil Magnusson och Ylva Magnusson
om ett kulturarv med kortfilm, dikt och
bildspel.
Thorsten Jansson höll föredraget ”I
huvudet på en författare, förläggare
och fotograf ” och konstnären Oscar
Guermouche besökte fritidsgården
Zokker och berättade om sitt arbete.

Vi söker fadderfamiljer till
nyanlända flyktingar!
Mörbylånga kommun har ett avtal med
Migrationsverket och Länsstyrelsen
om att ta emot flyktingar och andra
skyddsbehövande. Kommunens
flyktingverksamhet ansvarar för att
introducera och hjälpa de nyanlända att
integreras i sitt nya hemland.
För att underlätta för nyanlända att
komma in i det svenska samhället
har flyktingverksamheten engagerat
fadderfamiljer. Faddrarnas uppgift är
att ge stöd och hjälpa de nyanlända
att integreras snabbare. De är också
en viktig länk för de nyanlända att få
svenska vänner.

Vill du bli fadder?
Som fadder ställer du upp ideellt några
timmar per månad. Det kan handla
om att bjuda över din fadderperson
eller fadderfamilj på middag eller fika,
eller att visa hur du firar högtider som
advent, påsk och midsommar. Du blir
en viktig länk in i vardagslivet och ditt
medmänskliga engagemang betyder
oerhört mycket för familjen!
Vill du veta mer, kontakta flyktingsam
ordnare Rena Seidova, tel. 0485-474 85.

Nu öppnar vi e-tjänsten för förskola!
Att kunna söka kommunal förskola,
pedagogisk omsorg/familjedaghem
och fritidshem via webben visade sig
vara väldigt uppskattat. Under de två
månader tjänsten varit igång har 31
ansökningar av totalt 38 (drygt 80 %)
kommit in via webben.
Nu har vi också öppnat e-tjänsten för
förskola, pedagogisk omsorg/familje
daghem och fritidshem. Där kan du
logga in och själv sköta dina ärenden
kring dina barns placering. Du kan t.ex.
ändra schema, ändra inkomstuppgift,
söka ny placering, söka omplacering
eller säga upp din plats.
Länk till e-tjänsten, samt information
om hur du söker Bank-id, finns på
www.morbylanga.se/forskola/
e-tjanst

Värdighetsgarantier
inom äldreomsorgen
Nu har kommunen infört
värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Syftet med
garantierna är att höja kvaliteten
och tydligare visa vad du kan
förvänta dig av den kommunala
äldreomsorgen.
Så här lyder de sex garantierna:
1. Vi garanterar äldre med
individuellt beviljade insatser ett
erbjudande om samtal varje år
av biståndshandläggaren.
2. Vi garanterar äldre med
individuellt beslutade insatser
ett samtal inom två veckor från
det att den enskilde framfört
klagomål eller efterfrågat samtal.
3. Vi garanterar att vi erbjuder
äldre som är beviljade särskilt
boende eller hemsjukvård
förebyggande riskbedömning
för fallskador, trycksår och
undernäring (Senior alert).
4. Vi garanterar att all personal
som kommer till ditt hem kan
legitimera sig.
5. Vi garanterar att du inom 10
dagar från påbörjad insats ska
få träffa din kontaktperson som
har det huvudsakliga ansvaret
för det stöd och den hjälp som
du är beviljad.
6. Vi garanterar att den som inte
själv förmår planera eller tillaga
mat och har svårt att ta sig till
en matservering, samt har beslut
på insatsen, kan få hjälp med att
tillaga enklare måltid.

Cajsa Elfverson, miljöchef

Fyra förstelärare är utsedda
Förstelärare är en karriärtjänst som
riktar sig till särskilt yrkesskickliga
lärare. Som förstelärare undervisar man
i huvudsak men har också ett uppdrag
att utveckla det kollegiala lärandet samt
verka som modellärare.
Alla lärare har haft möjlighet att söka
tjänsterna. Under läsåret 2013/14 har
följande fyra lärare erbjudits en tjänst
som förstelärare:

Den 1 september tillträdde Cajsa
Elfverson tjänsten som miljöchef. Cajsa
kommer närmast från en tjänst på
Landsbygdsdepartementet i Stockholm,
där hon bland annat har arbetat med
EU-förhandlingar och haft olika
chefsuppdrag.

- Majvor Strålenstam, Skansenskolan
- Eva Bjerding, Skansenskolan
- Camilla Lindström, Glömminge skola
- Elisabet Franzén, Färjestadens skola
– ”Vi hoppas att dessa karriärtjänster
ska ge ytterligare skjuts till allt bra
skolutvecklingsarbete som redan pågår
inom våra verksamheter”, säger Magnus
Sjöstedt, verksamhetsområdeschef,
Barn- och ungdomsverksamheten.

– ”Efter många år i Uppsala och
Stockholm ville jag tillbaka till mina
gamla hemtrakter. Jag är uppvuxen
på andra sidan Kalmarsund och har
tillbringat mycket tid i Karlevi”.
– ”Att arbeta i en kommun, och med
frågor som direkt berör medborgarna
och företagen, är mycket stimulerande”,
säger Cajsa.

Vem ska få Mörbylånga
kommuns entreprenörspris
2013?
Priset till Mörbylånga kommuns
duktigaste entreprenör 2013
kommer att delas ut vid ett festligt
tillfälle i mars 2014. Vem det blir,
har du nu möjlighet att påverka
genom att nominera den du tycker
har utvecklat sitt företag mest eller
bäst under 2013.
Skicka ditt förslag till företagslots
Gun Karlesand, enklast via e-post
gun.karlesand@morbylanga.se.
Bland tidigare pristagare kan
nämnas Anette Bimby, Ultimo Hår
& Co AB (Intermezzo), Stefan
Norén, La Bonhour AB (Hotell
Skansen) och Jimmy Samuelsson,
f.d. VD på Guldfågeln AB.

Planer som vunnit laga
kraft
Följande planer har vunnit laga
kraft, vilket innebär att planerna
nu kan genomföras.
Stora Vickleby 6:9 m.fl:
Bostäder för boende i mindre
enheter, t.ex. seniorboende.

Julkonsert med Kulturskolan och Indevotion!
Fredagen den 13 december bjuder vi in till en
kväll i musikens tecken på fritidsgården Zokker i
Mörbylånga.

Del av Torslunda 2:24 m.fl,
Torslunda skola:
Utbyggnad och anpassning av
Torslunda skolas lokaler.

Kl. 18.00-19.30 Julkonsert med Kulturskolan
Kl. 20.00

Konsert med Indevotion *)

Konserterna är gratis och öppna för alla!
Välkommen!
*) Indevotion är ett rock/popband från Oskarshamn.
I höstas deltog de i musikbranschmässan CMJ Music Marathon i New York, där
unga musiker får möjlighet att visa upp sig. Detta skedde i samarbete med länsprojektet
Talangcoach som jobbar för att hjälpa unga musiker i länet att nå ut bredare med sin
musik. Nu hälsar vi dem välkomna till Mörbylånga!
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