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Nederbörden fortsätter att vara 
extremt  låg i vår region och grund-
vatten   nivåerna är låga. Utgångsläget 
för södra Öland är bättre än förra året, 
men det är viktigare än någonsin att vi 
alla hjälps åt med att spara på vattnet. 

Fortsätt vara vattensmart
Förra året lyckas vi sänka vattenför
bruk ningen med cirka 20 procent under 
sommar månaderna jämfört med året 
innan. Behåll dina goda vanor och förbli 
vattensmart så räcker vattnet till oss alla. 
Här följer några enkla spartips.

• Undvik att diska för hand under 
rinnande vatten.

• Samla regnvatten i en tunna och 
använd det till trädgårdsbevattning.

• Ta kortare duschar och stäng av 
vattnet under tiden du tvålar in dig.

• Byt ut packningar i droppande kranar 
och läckande toalettstolar.

• Stäng av vattnet till ditt fritidshus 
om det lämnas obevakat. Frostsäkra 
vatten ledningarna och undvik läckor.

Bevattningsförbud infördes 1 maj
Bevattningsförbudet innebär att det är 
förbjudet att använda kommunalt vatten 
till att vattna gräsmattor och blommor i 
trädgårdar med spridare eller slang. Du 
får heller inte tvätta bilen hemma, fylla 
pooler eller bevattna fotbollsplaner och 
tennisplaner. 

Vattenbristen på Öland  
fortfarande allvarlig

Enskild brunn = eget ansvar
Du som har en egen brunn ansvarar 
själv för brunnen och kvaliteten på 
dricksvattnet. 

Bevattnings för budet 
gäller endast kom
munalt dricksvatten. 
Däremot är grund
vattennivåerna så  
låga att det handlar 
om att använda även 
det egna vattnet klokt.

Om vattnet i din brunn tar slut kan du 
hämta dricksvatten vid kommunens 
tappningsställen i Karlevi, Färjestaden, 
Mörbylånga, Norra Möckleby, Södra 
Möckleby, Grönhögen, Triberga, 
Gårdby och Björnhovda. Kontakta 
servicecenter, 0485470 00, för exakta 
adresser. 

Har du djurhållning och behöver större 
mängder vatten kan du beställa flexi
tankar, som rymmer 26 kubikmeter 
vatten, hos kommunen. 

Mer information till dig med egen 
brunn: www.morbylanga.se/
enskilt-vatten

Mer information om vattenbristen: 
www.morbylanga.se/vattenbrist

Fler spartips finns på:  
www.morbylanga.se/sparavatten 
www.facebook.com/vattensmart



Charlotta Rasmusson ny  
HR- och administrativ chef

Som HR och administrativ chef  har 
Charlotta Rasmusson ett övergripande 
ansvar för frågorna inom HR/lön, 
kansli, kommunikation och service
center. Charlotta kommer närmast från 
en tjänst som verksamhetschef  inom 
Lernia Utbildning AB. 

Mörbylånga kommun satsar  
nytt på företagare inom 
kreativa  näringar

Intagningarna är i full gång för den 
första kullen i Kreativa Öland, som är 
namnet på den inkubator som startar 
i september. Genom inkubatorn får  
företagare inom den kreativa sektorn 
möjlighet att under ett års tid få stöd i 
att utveckla sin affärsidé.

Verksamheten är placerad på Capella
gården i Vickleby och är ett samarbete 
mellan Capellagården och Ölands 
Folkhögskola med Mörbylånga 
kommun som finansiär. Avtalet 
löper initialt i tre år. Därefter ska 
erfarenheterna från de tre första 
inkubator företagarna utvärderas. 

www.kreativaöland.se

Som ett resultat av flera års arbete , 
inom ramen för Mörbylånga kommuns  
målsättning om att bli en fossil-
bränslefri kommun 2025, är nu 
biogasen på stark frammarsch i 
kommunen.  

Mörbylånga kommun fortsätter sats
ningen på att ställa om kommunens 
fordonspark i grön riktning. I maj leve
rerades de nya biogasbilarna och nu har 
Mörbylånga kommun 16 fordon som 
ska köras på biogas. Utsläppen av kol
dioxid minskas med minst 80 procent i 
jämförelse med de fordon som biogas
bilarna ersätter. 

Ölands första tankställe för biogas
I industriområdet i Mörbylånga är 
arbetet i full gång och i augusti öppnas 
Ölands första tankställe för biogas (se 
bilden ovan). Det är Bergkvarabuss 
som bygger en mack som blir tillgänglig 
för allmänheten. På platsen byggs också 
en bussdepå och en tvätthall. 

Tankstället kommer att förses med 
biogas från fastlandet, åtminstone så 
länge det saknas lokal produktion av 
biogas på ön. 

Biogas – ett rent och skitbra 
fordonsbränsle 
Biogas är ett fordonsbränsle som kan 
produceras av olika typer av restmate
rial, bland annat gödsel och matavfall. 
Biogas är klimatsmart då det inte 
bidrar till nya utsläpp av koldioxid och 
dessutom minskar näringsläckaget till 
mark och vatten. En sammanställning 

av forskning kring biogasens nyttor 
kommer fram till att biogas faktiskt 
bidrar till samtliga 17 globala hållbar
hetsmål som FN satt upp. 

Vill du också vara med?
Vill du också vara med och göra 
Mörbylånga  kommun till en hållbar och 
klimatsmart kommun? Funderar du på 
om din nästa bil ska drivas med biogas?

Mörbylånga kommun har tagit fram 
en broschyr med information om hur 
biogas fungerar och varför det kan 
räknas som ett av världens smartaste 
fordonsbränslen. Ladda ner broschyren  
från hemsidan eller hämta ett tryckt 
exemplar på kommun kontoret i 
Mörbylånga eller på biblioteket. 

www.morbylanga.se/biogas

Nu kommer biogasen till Mörbylånga  kommun

Ölands världsarv i stort 
internationellt  projekt! 

Tillsammans med andra världsarv i 
södra Östersjöregionen kommer världs
arvet Södra Ölands odlingslandskap 
att ingå i ett treårigt projekt för hållbar 
turism. Programmet South Baltic har 
beviljat projektet ungefär 12,5 miljoner 
kronor varav cirka 2,5 miljoner hamnar 
i Mörbylånga.

Pengarna ska användas till att ta fram 
strategier och handlingsplaner för 
hållbar turism. Vi kommer också att, i 
dialog med lokala företag och invånare, 
utveckla produkter och service för 
en ökad upplevelse av det unika 
världsarvet.



Ann Willsund ny kommunchef

Den 9 maj utsåg kommunstyrelsen Ann 
Willsund till ny kommunchef. Ann har 
varit tillförordnad kommunchef  sedan 
i höstas och har tidigare varit sektions
chef  för de mjuka verksam heterna 
skola, vård och omsorg. 

– Jag är stolt och glad att få detta 
uppdrag. Jag ser en kommun som är 
på frammarsch och som har stora 
utmaningar framför sig. Kommunens 
medarbetare och politiker besitter 
en hög kompetens och stort engage
mang som kommer att ta Mörbylånga 
kommun in i framtiden. Tillsammans 
kommer vi att göra detta på ett bra 
sätt och få en bra kommun att bli ännu 
bättre, säger Ann Willsund.

Skräpplockning kombinerades 
med språkträning

Under en eftermiddag i maj träffades  
tjänstemän från miljö och byggnads
förvaltningen och elever från 
SFIutbildningen och plockade skräp 
och övade svenska tillsammans. Ett 
50tal entusiastiska och alerta personer 
deltog och aktiviteten var mycket 
uppskattad.

Aktiveten genomfördes som en del 
i Håll Sverige Rents skräpplockar
kampanj, där drygt 1 000 personer 
från förskolor, skolor och föreningar i 
kommunen deltog. 

Barnomsorg på obekväma 
arbetstider 

Kommunen erbjuder barnom
sorg på kvällar, nätter och helger 
på Gullvivans förskola, avdelning 
Ankaret, i Färjestaden. Omsorgen 
på obekväm arbetstid är avsedd för 
barn 113 år vars vårdnadshavare 
arbetar under obekväma arbetsti
der och saknar reella möjligheter att 
ordna barnomsorgen på egen hand. 
Omsorgsbehovet ska vara regelbun
det, kontinuerligt och avse ordinarie 
arbete.

www.morbylanga.se/
barnomsorg-obekvam-arbetstid

Trafikverket underhåller 
Ölandsbron 

För att stärka Ölandsbron och 
garantera en fortsatt trygg och 
smidig resa mellan Öland och 
Kalmar, gör Trafikverket periodvis 
underhåll av bron år 20172019. 

www.trafikverket.se/
vialskarolandsbron

Företagarna nöjda med 
kommunens  myndighets-
utövning

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har undersökt hur nöjda 
företagarna är med kommunernas 
service och myndighetsutövning. 

I undersökningen har företagen 
bedömt kommunernas service inom 
sex myndighetsområden: brand
skydd, bygglov, markupplåtelse, 
miljö och hälsoskydd, livsmedels
kontroll samt serveringstillstånd. 

Mörbylånga kommun rankas högst 
i länet och hamnar på plats 18 av 
totalt 139 deltagande kommuner i 
den sammanlagda rankingen.

Läs mer om undersökningen 
”Öppna jämförelser Företagsklimat” 
på www.skl.se. 

Stöd till innovativ teknik för 
nytt vattenverk i Mörbylånga

Mörbylånga kommun har beviljats 
drygt 1,8 miljoner kronor i stöd från 
Naturvårdsverket för det planerade vat
tenverket i Mörbylånga. Stödets syfte är 
att öka användandet av spetsteknik och 
avancerad miljöteknik i stadsmiljöer. 

Kommunen har beslutat att bygga ett 
nytt vattenverk i Mörbylånga baserat på 
andra vattenresurser än grundvatten. 
En av dessa resurser är det renade 
processvattnet från ortens stora livs
medelsindustri, en annan är bräckt 
vatten från brunnar intill Kalmarsund.

För närvarande utför kommunen tester 
med rening av processvatten i mindre 
försöksanläggningar. Tekniken bygger 
på att vattnet renas när det pressas 
genom mycket fina membran. Det är 
dessa försök som nu har fått stöd från 
Naturvårdsverket.

Mörbylånga är först i Sverige med att 
planera ett sådant vattenverk i full skala. 
Genom att Naturvårdsverket uppmärk
sammat våra planer på att återvinna 
vatten ser vi att detta verkligen ligger 
rätt i tiden. Vi kan inte se vatten som 
en oändlig resurs längre, inte ens i 
Sverige.

Mörbylånga kommuns målsättning är 
att ett fullskaligt vattenverk med den 
utprovade tekniken ska stå klart före 
sommaren 2019.

Provpumpning av bräckt vatten pågår



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

Så undviker du  
att bli magsjuk i sommar

Under sommarmånaderna ökar risken 
för att drabbas av magsjuka på grund 
av bakterier. Det är oftast via mat och 
vatten vi blir smittade men det finns 
enkla sätt att minska risken att bli sjuk.

• Tvätta händerna – innan du börjar 
laga mat, när du hanterat rått kött, 
efter toalettbesök och efter att du 
varit i kontakt med djur eller djurens 
närmiljö. 

• Grillning och annan matlagning – 
håll olika livsmedel separerade från 
varandra och använd inte samma fat 
och redskap till den färdiggrillade 
maten som du använt till rått kött. 
Diska skärbrädan och kniven noga. 
Se till att kyckling, hamburgare och 
rå korv blir helt genomstekt. Låt inte 
maten ligga framme i värmen. 

• Skölj alltid grön sakerna noga i rent 
vatten.

• Drick inte opastöriserad mjölk. 
• Om du har egen brunn, kontrollera 

om vattnet innehåller bakterier.
• Bada inte nära betande djur.
• Undvik att äta din picknick i hagar 

där djur betat.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer 
information om hur du undviker smitta. 
Där finns också en affisch som du kan 
skriva ut och sätta upp på lämplig plats.

www.jordbruksverket.se

Sortera ditt avfall på rätt sätt

Farligt avfall finns i alla hem och det 
får aldrig läggas i soppåsen, hällas 
i avloppet eller slängas i naturen. 
Avfall som inte får slängas i den 
vanliga soppåsen sorterar du ut och 
lämnar på bland annat återvinnings
centraler och återvinningsstationer. 

Grovavfall och farligt avfall
Grovavfall, farligt avfall och elavfall 
lämnar du som privat   person kost
nadsfritt på åter vinningscentralerna. 
Där tas det om hand så att det inte 
skadar vår hälsa och miljö.

Återvinningscentraler finns i 
Färjestaden, Mörbylånga och 
Degerhamn (MiniÅVC). 

Du som bor i villa eller fritidshus 
kan beställa hämtning av grovav
fall hos Kalmarsundsregionens 
renhållare  (KSRR). 

På KSRR:s webbplats finns en bra 
sorteringsguide som hjälper dig att 
slänga rätt saker på rätt plats. 

Mer information: www.ksrr.se, 
02040 43 00

Förpackningar och tidningar
Förpackningar och tidningar lämnar 
du på en återvinningsstation, som 
finns på flera platser i kommunen. 
Det är Förpacknings och tidnings
insamlingen (FTI) som ansvarar för 
återvinningsstationerna. 

På FTI:s webbplats finns karta som 
visar var stationerna ligger, upp
gifter om tömning, städning med 
mera. 

Mer information: www.ftiab.se

Ny hundpark i Färjestaden 

Vid Dämmet i Färjestaden finns nu en 
inhägnad hundpark, där du kan aktivera 
och träna din hund och låta den leka 
med andra hundar. Hundparken har 
kommit till tack vare ett gott sam arbete 
mellan engagerade hundägare och 
kommunen. 

Nya öppettider i  
kommunens servicecenter

I servicecentret tar vi hand om 
allmänna frågor om kommunens 
service och tjänster. 

Vi har öppet vardagar kl. 816.  
Dag före röd dag stänger vi kl. 12.

Ring oss på telefon 0485470 00 
eller besök oss på Trollhättevägen 4 i 
Mörbylånga. 

Välkommen!

Konsumentrådgivning

Du som är invånare eller företagare i 
Mörbylånga kommun har möjlighet att 
få kon sument rådgivning och vägledning 
i konsumentfrågor hos Konsument 
Ljungby (tidigare Konsument Södra 
Småland). Konsument Ljungby ger råd 
till invånare i Mörbylånga, Emmaboda, 
Torsås, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, 
Markaryd, Osby och Älmhults 
kommuner.

Telefonrådgivning: 0771215 216 
(onsdag och torsdag kl. 912)

www.ljungby.se/
konsumentradgivning

Upplev världsarvet i sommar

• Vandra i världsarvet – över 130  
kilometer vandringsleder.

• Världsarvsvecka – extra många 
världsarvsaktiviteter 1723 juli.

• Utställningar – lär dig mer om södra 
Öland.

• Geocaching – upplev värdsarvet med 
en modern skattjakt.

www.sodraoland.com


