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Kommunens växel blir
servicecenter
Mörbylånga kommuns servicecenter
invigdes den 1 februari. Servicecentret
är en del i kommunens satsning att
förbättra dialogen och servicen till
medborgarna.
– Till servicecentret ringer du om du har
allmänna frågor som rör kommunens
service och tjänster, säger Carina Olsson,
samhällsvägledare.
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Varje dag får kommunen ta emot
flera hundra telefonsamtal till växel,
handläggare och övrig personal.
Servicecentret, som ersätter kommunens
växel och reception, kan ta upp emot 80
procent av de allmänna frågorna som
kommer in.
– I och med detta kan vi erbjuda
en bättre service till medborgaren
som snabbare får svar på sina frågor.
Samtidigt avlastar vi våra handläggare
som får mer tid för handläggning, menar
Carina Olsson.

För att hjälpa medborgarna på bästa
sätt har servicecentrets personal
utbildats i verksamhetsfrågor och teamoch bemötandefrågor. För att öka
tillgängligheten har också öppettiderna
utökats.
Välkommen!

Telefonnummer:
0485-470 00
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 8-17
(dag före röd dag kl. 8-12)
Om du vet vem du söker:
Ring röststyrd telefonsvarare,
”Digitala”, 0485-474 74
Besöksadress:
Trollhättevägen 4, Mörbylånga

Vattenbrist på Öland
- var sparsam med vattnet!
Vattennivåerna på Öland är mycket
låga efter den torra sommaren. Även
hösten var fattiga på nederbörd och
kommunens vattentäkter fylldes inte
på som de brukar. Den låga grundvattennivån påverkar även enskilda
brunnar. Vi har vatten idag, men vi
måste vara sparsamma!
Det här kan du göra själv för att
minska vattenförbrukningen
Du behöver inte bunkra vatten av
rädsla att vattnet ska ta slut. Däremot
ber vi dig att vara sparsam med vattnet.
Här får du enkla tips som kan innebära
stor besparing.
• Diska och tvätta med fulla maskiner.
• Undvik att diska för hand, under
rinnande vatten.
• Stäng av vattnet i duschen under
tiden du tvålar in dig.
• Undvik att bada i badkar.
• Undvik att låta kranen i handfatet
rinna när du borstar tänderna eller
rakar dig.
• Byt ut packningar i droppande kranar.
• Tvätta inte bilen hemma. Åk istället
till en riktig biltvätt, där samlas det
smutsiga vattnet upp, renas och
återanvänds.

Världsarv på schemat
Varje år får eleverna i årskurs 9 på
Skansenskolan veta mer om vad ett
världsarv är och vad som gör att södra
Öland är ett världsarv.
I år fick klasserna besök av Pär
Folkesson, kulturhistoriker och kultur
utvecklare i Mörbylånga kommun, som

• Ta vara på regnvattnet. Samla
regnvattnet i en tunna och använd det
till trädgårdsbevattning.

Det här gör kommunen
Kommunen måste göra en rad åtgärder
för att säkerställa vattenförsörjningen
på kort och lång sikt.
Nu pumpar vi vatten från Borgholm
och kör vatten från andra vattentäkter.
Vi ser också över möjligheten att låna
mobila vattenverk.
Tillsammans med bland annat
Borgholm, Kalmar och länsstyrelsen
diskuterar vi vad vi tillsammans kan
göra för att säkerställa tillgången
till vatten på Öland i framtiden.
Vi kommer till exempel titta på
möjligheten att avsalta vattnet från
Östersjön samt att dra en vattenledning
från fastlandet.

berättade om världsarv i Sverige och
i världen, FN-organisationen Unesco
och om södra Ölands unika värden
med den odlade marken, sjömarkerna,
alvarmarkerna och radbyarna.
– ”Vår skola ligger i ett världsarv
och det är viktigt att våra elever vet
vad Södra Ölands odlingslandskap är
för typ av världsarv”, säger Solveig
Hermansson, lärare.
Sedan år 2014 finns världsarvsutbild
ning för elever i årskurs 9 med i
Mörbylånga kommuns skolkulturplan.

Vattenskyddsområden
Den 16 juni 2015 antog kommunfull
mäktige vattenskyddsområden för
vattenverken i Södra Möckleby,
Grönhögen, Segerstad, Triberga och
Gårdby. Vattenskyddsområdenas
syfte är att skydda grundvattnet från
förorening och säkra dricksvatten
kvaliteten för kommande generationer.
Till varje vattenskyddsområde finns
skyddsföreskrifter som reglererar
hur marken får användas och vilka
verksamheter som får finnas i vatten
skyddsområdet. Om du bor eller
arbetar i ett vattenskyddsområde är det
viktigt att du känner till vilka regler som
gäller.
Vattenskyddsområden och föreskrifter
för vattentäkterna i StrandskogenRöhälla samt Tveta kommer att
revideras under våren.
www.morbylanga.se/
vattenskyddsomraden

Förebyggande team erbjuder
råd och stöd till vårdnads
havare
Nu har kommunen inrättat ett före
byggande team, som erbjuder tidiga
insatser när man som vårdnadshavare
eller skolpersonal känner ett behov av
stöd eller rådgivning.
Teamet består av representanter från
socialtjänsten och fritidsgårdarna.
Vi samverkar också med skolan, till
exempel vid oroväckande frånvaro.
Kontakten med skolan sker endast
med vårdnadshavares medgivande och
registreras inte.
Vi erbjuder både personliga möten och
anonym rådgivning på telefon.
Förebyggande teamet har, som alla
andra som arbetar med barn, anmäl
ningsplikt om misstanke finns att barn
far illa.
Välkommen att kontakta oss:
Jonas Eriksson 0485-473 87
Linda Lavesson 0485-472 09

Biblioteket i Färjestaden
har flyttat
Den 1 februari flyttade biblioteket i
Färjestaden från Storgatan till nya
lokaler på Ölands köpstad. Under
flyttperioden, 1 februari till 15 april,
finns det ett minibibliotek att tillgå i
de nya lokalerna. Där kan du återlämna böcker, hämta reservationer och
läsa dagstidningar och tidskrifter.
Öppettider på minibiblioteket
Måndag-tisdag kl. 9-11 och 16-18
Onsdag-fredag kl. 9-11
Lördag kl. 10-13

Invigning av nya biblioteket
den 16 april
Den 16 april är det invigning av det
nya biblioteket på Ölands köpstad.
Det blir en händelserik dag med ett
fullspäckat program för hela familjen;
musikunderhållning, poesi, konst,
bandklippning, sagostund, filmvisning
och invigningstal. Håll utkik efter
programmet som kommer längre fram.

Funktionella lokaler med meröppet
De nya lokalerna blir större och mer
funktionella, med större utställningsyta,
möteslokaler och ett större utbud av
böcker.
Biblioteket kommer också att ha ett
meröppetsystem, som innebär du kan
använda biblioteket även när det inte är
bemannat. Biblioteket kommer att vara
meröppet kl. 8-20 varje dag.
Varmt välkomna till ett nytt och större
bibliotek i en inspirerande miljö!

Litteraturvecka 16-23 april
Litteraturveckan inleds den 16 april
med en festlig invigning av det nya
biblioteket på Ölands köpstad i
Färjestaden.
Litteraturveckan pågår till och med
Världsboksdagen den 23 april med
föredrag och aktiviteter på biblioteken
i Mörbylånga, Färjestaden och
Degerhamn.
Exempel på föredragshållare är;
• radioprofilen Pav Johnsson, som
berättar om bokprojektet Ölands
fåglar,
• fotografen och författaren Brutus
Östling, som bland annat gett ut
boken Bevingat – magiska möten i
fågelmarker,
• journalisten och författaren Sofia
Hedman om ”att skriva om det
svåraste” i sin bok Kära Dagbok (jag
hatar dig).
Håll utkik efter hela Litteraturveckans
program på biblioteken, i tidningarna
och på webben.

Gemensam överförmyndarverksamhet från 1 januari
En gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamhet för
Kalmar, Borgholms och Mörbylånga kommuner trädde i kraft den 1 januari
2016. Kansliet är placerat i Kalmar.
Expeditionstider: Måndag, tisdag, torsdag 8.30-15.30, fredag 8.30-14.00
Besöksadress: Smålandsgatan 26 C, Kalmar
Tfn: 0480-45 00 00 E-post: kommun@kalmar.se
Överförmyndaren för Mörbylånga kommun nås via kommunens
servicecenter, tfn. 0485-470 00.

Visste du att....?
• Du som har hemtjänst och/eller
trygghetslarm kan få hjälp med
snöskottning. Kostnaden är 100
kronor per tillfälle. Beställ på
telefon 0485-470 76 (vardagar kl.
7-9).
• Ölandsgalan är en årlig fest för
att hylla det öländska näringslivet.
Under galan delas olika priser
ut, bland annat Årets Företagare
och Ungt kulturpris. Ölandsgalan
äger rum den 19 mars på Strand
hotell i Borgholm.
• Nu finns det ett nyhetsbrev
om kommunens näringsliv
och företagande. Nyhetsbrevet
är digitalt och kommer ut
en gång i månaden. Du kan
beställa en prenumeration
på www.morbylanga.se/
nyhetsbrev-naringsliv
• Kommunen fördelar sam
manlagt 830 000 kronor
i verksamhetsstöd och
projektstöd till kultur- och
hembygdsföreningar. Årets
kulturmedel är nu fördelade.
• På Smaragdskolan finns nu en
konstnärlig gestaltning, som
är gjord av konstnären Bodil
Magnusson. Konstverket heter
Life Love Laugh – Liv Kärlek
Skratt och gestaltas genom
konstformerna musik, konst och
litteratur.
• Alla barn är välkomna på
sportlovsverkstaden ”MÖJLIGT
& OMÖJLIGT - måla bilder
och bygg i skrot”, på Möllstorps
camping den 25 februari kl.
11-14 och på fritidsgården
Zokker den 27 februari kl. 11-16.
• Även privatpersoner kan hyra
kommunens sporthallar. För
bokning och mer infomation se
www.morbylanga.se/
lokalbokning

Taxor för fjärrvärme, vatten och avlopp 2016
Fjärrvärme, villa (max 25kW-växlare):
Anslutningsavgift:
20 000:Fast avgift (kr/år):
1 569 kr/år
Förbrukningsavgift (öre/kWh):
83 öre
Förbrukningsavgiften för 2016 är en sänkning med 2,9 % jämfört med 2015
års taxa.

Vatten och avlopp (förbrukningsavgifter):
Taxa 11 - Fast avgift + lägenhetsavgift, 1 576:-/år och 14:70 kr per
kubikmeter förbrukat vatten. (Fastigheten är kopplad till kommunens
vattenledning och har egen avloppsanläggning där kommunen inte har något
avlopp.)
Taxa 12 - Kostnad: 3 046:- kr/år (Fastigheten är kopplad till kommunens
avloppsnät och har vatten från egen brunn.)
Taxa 13 - Fast avgift + lägenhetsavgift, 3 150:-/år och 29:40 kr per
kubikmeter förbrukat vatten. (Fastigheten är kopplad både till kommunens
vattenledning och avloppsnät. )
Du kan lämna mätarställning på www.morbylanga.se
Fler kommunala taxor finns på www.morbylanga.se/styrdokument

Detta är ett sätt att göra förskolan
mer mobil och att barn ska kunna
transporteras på ett klimatsmart och
bekvämt sätt. Barnens möjligheter
till utflykter vidgas samtidigt som
resande sker fossilbränslefritt i linje
med kommunens mål om att vara
fossilbränslefri kommun 2025.

Budget 2016
I investeringsbudgeten för 2016 har
kommunfullmäktige bland annat valt att
satsa på följande:

Utbildningen hålls i Mörbylånga
och har en tydlig koppling till
praktikplatser i kombination med
språkträning.
Ansökningsblankett och mer
information finns på
www.morbylanga.se/SFI

Vem tycker du ska få
eldsjälspriset?

Har du förslag på pristagare?
Skicka ditt förslag senast den
30mars till: Föreningsrådet,
Mörbylånga kommun,
386 80 Mörbylånga,
e-post: kommun@morbylanga.se

• Tillbyggnad av äldreboendet på
Äppelvägen förväntas ge åtta nya
platser.
• En satsning på en tankstation för
biogas görs för att nå kommunens
miljömål med att vara en
fossilbränslefri kommun år 2025.
• Fibernätverket fortsätter att byggas
ut.

Cyklarna väckte stor förtjusning och nyfikenhet bland
barnen, som gärna ville ta en provtur.

Kommunen erbjuder utbildning
i svenska för invandrare (SFI).
Utbildningen är en kvalificerad
språkutbildning som syftar till
att ge vuxna personer med
annat modersmål än svenska
grundläggande kunskaper i
svenska språket och det svenska
samhället.

Eldsjälspriset delas årligen ut
till en person med ”glödande
engagemang och värdefulla
insatser” inom Mörbylånga
kommun och dess föreningsliv.

Klimatsmarta resor för barn
Kommunen har köpt in två eldrivna
flakcyklar till kommunens förskolor.
Invigningen skedde i Torslunda och
ett femtiotal barn och pedagoger från
förskolorna i närheten hade slutit upp.

Utbildning i svenska
för invandrare (SFI) i
Mörbylånga

• Stora satsningar på kommunens
vatten- och avloppsledningar i
enlighet med VA-planen. Dels
handlar det om service och under
håll av befintliga ledningar och
reningsverk, dels om utbyggnad av
nya ledningar.

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

