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Nu är kommunens 24 elbilar på 
plats. Elbilarna och de nyinstallerade 
laddstolparna är ett led i en större 
strategisk  satsning på förnybara 
bränslen i kommunala fordon.

Elbilarna kommer främst att användas 
inom hemtjänsten, men också inom 
andra verksamheter. Inför den här 
satsningen har hemtjänsten testkört en 
elbil under nästan två års tid. Det har 
varit mycket populärt bland personalen. 
Bilen upplevs av många som lättkörd, 
snabb och smidig.

Populära elbilar i stor 
satsning  på fossilbränslefritt

De nya elbilarna är av märket Renault 
Zoe och har ett batteri på 22 kWh. Det 
ger en räckvidd på 10-11 mil vintertid 
och 15-16 mil på sommaren. Nya 
elstolpar har installerats så att alla bilar 
kan laddas vid en egen stolpe.

Elbilarna är helt avgasfria och eftersom 
kommunen har avtal om grön el är 
elbilarna helt fossilbränslefria i drift.

På väg mot en  
fossilbränslefri kommun  2025
Mörbylånga kommun har som mål att 
vara en fossilbränslefri kommun 2025. 
Ett delmål är att alla samhällsbetalda 
resor ska vara klimatneutrala till år 2020 
och nu tar Mörbylånga stora kliv för att 
förnya fordonsparken i grön riktning. 

Under det kommande året satsar 
kommunen vidare på att sätta upp 
laddstolpar som blir tillgängliga 
för privatpersoner och näringsliv. 
Förhoppningen är att skapa ladd-
möjligheter som säkrar en trygg 
elbilsanvändning i hela kommunen och 
öppna upp för fler att våga och vilja 
satsa på klimatsmarta fordon. 

Helén Elofsson jobbar som sjuksköterska i Färjestaden 
och är en av dem som kommer att använda elbilen.



Fortsatt vattenbrist  
trots nederbördsrik  höst

Tematräffar på  
familjecentralen i Färjestaden

Familjecentralen bedriver en 
verksamhet för föräldrar och barn i 
Mörbylånga kommun. Inriktningen 
är hälsofrämjande, generell, tidigt 
förebyggande och stödjande.

Under våren ordnar vi tematräffar, 
där syftet är att skapa en mötesplats 
i en avslappnad miljö där föräldrar 
tillsammans får möjlighet att diskutera  
ämnen som på något sätt berör dem. 

Tanken är att föräldrarna, genom 
att få ny input och information, och 
genom att få prata med andra med 
samma frågeställningar, ska stärkas i sin 
föräldraroll. 

Socialsekreteraren och förskolläraren 
kommer medverka som samtalsstöd 
och även bidra med fakta och 
inspiration. Vid vissa av träffarna 
kommer även sakkunniga utifrån bjudas 
in för att informera i ämnet. 

Träffarna äger rum på Familje-
centralen, Öppna förskolan Safiren, 
Färjestaden, kl. 15-16.30.

22 febr. Mat och kost
22 mars:  Gränssättning. Varför   
 behö ver man kunna säga nej?
26 april:  Stress
31 maj:  När livet inte blir som man  
 tänkt sig....

Det kostar ingenting att delta men 
eftersom vi bjuder på fika vill vi gärna 
att du anmäler att du kommer. 

Mer information om träffarna finns på 
familjecentralen och på  
www.morbylanga.se/oppen-forskola

Vad vill vi med Färjestaden?  – 
resultat från vinterns samråds
möten 

Samrådet kring planprogrammet för 
Färjestaden är nu avslutat. Tack för ert 
engagemang och era synpunkter. 

Vid flertalet givande möten med all-
mänheten har vi analyserat utformning-
en av Färjestadens centrala delar och 
identifierat framtida stråk och platser 
för offentligt rum. Vi har bland annat 
diskuterat placering och gestaltning av 
ett nytt torg, kulturhus, promenadstråk, 
lekpark, kallbadhus samt bostäder och 
lokaler. 

Innan planprogrammet kommer att 
lyftas för godkännande behöver vidare 
utredningar göras. Av särskild vikt är 
att se över om en förbättring av trafik-
situationen i Färjestaden är möjlig att 
åstadkomma.

En sammanfattning av förslagen som 
kommit in finns på www.morbylanga.
se/illustration-farjestaden

Höstens nederbörd påverkade vatten-
täkterna positivt, men vatten bristen 
är fortfarande tydlig. Det är viktigt att 
vi påminner varandra om situationen 
och att vi alla hjälps åt att spara på 
vattnet. 

Grundvattennivåerna är inte uppe 
på normalnivå ännu, och läget är 
fortfarande ansträngt. Vi behöver mer 
nederbörd, och i lagom takt, för att 
nivåerna ska återgå till det normala.

Kommunen arbetar intensivt med 
att säkerställa vattentillgången på 
kort och lång sikt. Under våren 
kommer vi att testa olika vattenverk 
(pilotanläggningar) i Mörbylånga för att 
utreda vad som fungerar för de olika 
typer av vatten vi har tillgång till. 

Parallellt projekteras ett stort vattenverk 
som ska stå färdigt till våren 2018. 
Tillsammans med vattnet vi får via 
sjöledningen säkerställer vi också 
vattenförsörjningen i sommar. 

Vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla 
hjälpas åt att spara på det livsviktiga 
livsmedlet. 

www.morbylanga.se/sparavatten

Torslunda skola, Äppelvägen 
och Aktivitetshuset fick årets 
kvalitetspris 

M-verksamheten delar varje år ut 
ett kvalitetspris som ska stimulera 
kvalitetsförbättringar i verksamheterna. 

Första pris gick till Torslunda skola 
för att de tagit sig an utmaningen att få 
skoleleverna att röra på sig mer. 

Andra pris gick till särskilda 
boendet Äppelvägen 8 för ett 
gränslöst arbete som ger trygghet, 
delaktighet och kvalitet för de boende 
samt en attraktiv arbetsplats för 
personalen.

Tredje pris gick till Aktivitetshuset, 
där omsorgstagarna får ta eget ansvar 
och växa och där man skapat ett 
arbetssätt som förbättrar livskvalitén 
för både omsorgstagarna och 
pensionärerna. 



HållBARplats, Färjestaden

Nu färdigställer vi området 
HållBARplats, ett exploa terings-
område öster om Järnvägsgatan 
i Färjestaden. Arbetet omfattar 
byggnation av va-ledningar, 
gator, cykelvägar samt el- och 
fiberanslutningar.

I framtiden kommer bostäder samt 
en kommunal förskola att byggas i 
området.

Ombyggnad av södra 
kajen, Mörbylånga hamn
Arbetet med ombyggnaden av 
södra kajen i Mörbylånga hamn 
sker dagtid kl. 6-18. Vi hoppas 
att ni har överseende med att 
visst buller förekommer under 
byggtiden.

Entreprenaden kommer att vara 
klar under juni månad 2017.

Filmvecka på Öland

Den 22 februari till 1 mars arrangeras 
en filmvecka på Öland. Från söder till 
norr kommer det under veckan att visas 
film, göras film, diskuteras film och ses 
på film! Nya filmer, gamla filmer, roliga 
filmer, otäcka filmer, tecknade filmer 
och opera från Metropolitan. 

Ta chansen att se film på bio och ta del 
av spännande filmsamtal!

Filmveckan är ett samarrangemang 
mellan Borgholms och Mörbylånga 
kommuner, biografer, filmföre-
ningar, medverkande regissörer, 
Ölands folkhögskola och Ölands 
Turist  organisation.

Program finns bland annat på bio-
graferna, Ölands folkhögskola, caféer, 
bibliotek  och på kommunens service-
center i Mörbylånga. Aktiviteterna finns 
också upplagda i kalendern på turist-
byråns hemsida, www.oland.se

Vill du lära dig mer om 
Strandskogens  unika värden 
för människa och natur?

Nu finns en broschyr som beskriver 
Strandskogens geologi, som ger 
förutsättningar för ett rent dricksvatten. 
Strandskogens vattentäkt är regionalt 
viktig och den enda i kommunen där 
grundvatten kan magasineras. 

I broschyren kan du också läsa om 
några av de över 200 rödlistade arter 
som finns i Strandskogen, till exempel 
det tjusiga praktbyxbiet. 

Broschyren har tagits fram inom 
ett så kallat LONA-projekt (Lokala 
Naturvårdssatsningen) med syfte att 
öka kunskapen om Strandskogens 
värdefulla natur och vattentäkt. 
Projektet har genomförts i samarbete 
med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Elever i klass 3 och 6 på Glömminge-
skolan har varit engagerade i projektet. 
De har med stor iver och nyfikenhet 
letat efter insekter och svampar i 
markerna. 

Broschyren kan laddas ner på  
www.morbylanga.se/strandskogen 

Utökade meröppettider på 
biblioteket  i Färjestaden 

Nu har vi utökat meröppettiderna på 
biblioteket i Färjestaden och har öppet 
alla dagar, året runt, klockan 7-22.

Meröppet är ett system som gör det 
möjligt för dig som är låntagare att 
använda biblioteket även när det är 
obemannat. Alla som är över 18 år kan 
registrera sig som meröppetlåntagare.

Mobil dokumentation  i 
hem tjänst  och hemsjukvård 

Nu kan hem tjänsten, och inom 
kort också hem sjuk vården, göra 
dokumentation redan på plats hos 
omsorgstagaren, eller direkt efter 
besöket, i sin mobiltelefon eller 
läsplatta. 

Sedan tidigare har telefonerna 
främst använts till nyckelfria lås 
för att öppna och låsa dörren 
hos omsorgstagarna, men sedan 
i vintras kan alltså personalen 
även göra dokumentation i sin 
mobiltelefon eller läsplatta. I 
telefonen finns också personalens 
arbetsschema och de har alltid 
tillgång till personuppgifter, 
anhöriguppgifter, adresser och 
övriga kontakter som kan behövas. 

Det nya arbetsredskapet är till stor 
hjälp för personalen i det dagliga 
arbetet. 

Träffpunkter för pensionärer

Träffpunkten är till för dig som är 
pensionär och bor i Mörbylånga 
kommun. Du är välkommen att 
delta i träffpunktens program eller 
bara komma hit för en stunds social 
samvaro. Kaffe med dopp finns att 
köpa.

Lindero, Mörbylånga 
Öppet måndag-fredag kl.13-15.30 

Ladan, Färjestaden 
Öppet varannan fredag (ojämna veckor) 
kl. 10-11.30

Vallmon, Norra Möckleby 
(bygdegården) 
Öppet tisdagar kl. 10-14.30

Syrenen, Södra Möckleby 
Öppet varannan onsdag (ojämna 
veckor) kl. 10-12



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

Vill du bli fadderfamilj  
till nyanlända  flyktingar? 

Som fadderfamilj ger du stöd och hjälp 
till de nyanlända att integreras snabbare. 
Du blir en viktig länk in i vardagslivet 
och ditt medmänskliga engagemang 
betyder oerhört mycket för familjen.

Vad innebär uppdraget?
Uppdraget som fadderfamilj före-
kommer i olika miljöer och 
samman hang. Familjerna kan gemen-
samt besöka teater, bio, bibliotek, 
fika tillsammans i ett café eller 
hemma, besöka arbetsplatser eller 
följa med till en fotbollsträning. Alla 
sådana aktiviteter hjälper till med 
språkutvecklingen, vilket är ett viktigt 
redskap i alla sammanhang och många 
gånger själva nyckeln till att kunna bli 
delaktig i samhället.

Frivilligt och oavlönat uppdrag
Uppdraget grundas på frivillighet 
och är en oavlönad insats några 
timmar per månad. Uppdraget är 
inte bindande utan gäller så länge du 
och din fadderfamilj vill fortsätta att 
träffas. Erfarenhet visar att relationer 
som byggts upp på detta sätt ofta blir 
livslånga.

Intresserad? Kontakta integrations-
samordnare Anna Gustafsson,  
tfn. 0485-472 26

Planprogam och detaljplaner som vunnit laga kraft under 2016

Detaljplan för Bromsen 1 m.fl., Mörbylånga 
Syfte: Skapa förutsättningar för att uppföra ny förtätad bostadsbebyggelse.

Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, hållBARplats Järnvägsgatan  
Syfte: Skapa möjligheter att bygga en större kommunal förskola och att utreda 
förutsättningar för ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Färjestaden.

Planprogram för Möllstorp 2:4 m.fl. 
Syfte: Skapa möjlighet till ett naturnära boende och att utveckla besöksnäringen 
för att attrahera nya besöksgrupper. 

Planprogram för Björnhovda 2:135 m.fl.  
Syfte: Möjliggöra byggande av flerbostadshus för att verka för ett 
varierat boende i Färjestaden samt att bereda för verksamheter, skola och 
enbostadshus.

Lyskraft – en turné med kultur 
program för barn och vuxna
Under våren kommer kultur-
skolan, fritidsgårdarna, 
biblioteket och kultur- och 
näringslivsektorn att besöka fyra 
olika platser i kommunen med 
ett kulturprogram för barn och 
vuxna. Vi kallar turnén Lyskraft 
och temat är den stora frågan om 
vad som egentligen är annorlunda? 

Lyskraft pågår klockan 14-20.   
Klockan 18 föreläser Ludvig 
Papmehl-Dufay om Ölands 
spännande förhistoria med 
utgångs punkt från platsen vi 
befinner oss på.

16 febr.: Gårdby bygdegård
22 mars:  Albylen i Alby
12 april:  Färjestadens bibliotek

Kriminaltema  på biblioteken –  
Med döden vid min sida
Den 7 mars kl. 19 föreläser 
Sydsvenskans kriminalreporter 
Joakim Palmkvist på Färjestadens 
bibliotek. Han har flera decenniers 
erfarenhet av att bevaka grov 
kriminalitet, gänguppgörelser och 
mord. Joakim har tidigare skrivit 
boken Maffiakrig (2011), om 
mordvågen som format bilden av 
gangsterstaden Malmö.

Ölands litteraturvecka 2017 
Litteraturveckan går av 
stapeln den 19-26 april. Under 
veckan arrangerar vi föredrag, 
teaterföreställningar och 
författarbesök för alla åldrar. 

Håll utkik efter programmet, som 
blir klart i slutet av mars.

Sportlovsprogram! 

Vecka 8 är det sportlov. Då kan du 
passa på att leka, skapa, spela, träffa 
vänner eller träna din favoritidrott. 
Kanske är det under sportlovsveckan 
som du provar på en ny aktivitet för 
första gången?

Glöm inte heller bort att du bor på en 
ö med en spännande natur! Prova att gå 
någon av kommunens vandringsleder, 
åk skidor eller skridskor på alvaret, 
grilla på någon av kommunens 
rastplatser eller bygg en snögubbe.

Oavsett vilken av aktiviteterna som 
passar just dig så hoppas vi att du får 
en skön ledighet!

I årets sportlovsprogram har vi samlat 
olika aktiviteter som sker i kommunens 
regi och hos flera av de föreningar som 
är aktiva i kommunen. 

Programmet får du av din lärare. 
Det finns en digital version på www.
morbylanga.se/sportlovsprogram


