DIN KOMMUN
örbylånga

I N FO RM AT I O N F R Å N M Ö R BY L Å N GA KOMMU N ∧ W W W. MO R BY LA N G A . SE

MARS ∧ N R 1 / 2 0 1 8

Kommunens officiella
anslagstavla finns nu
på webben
Från den 1 januari 2018 finns
det en digital anslagstavla på
kommunens webbplats. Den
ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare
fanns på kommunkontoret i
Mörbylånga.
På anslagstavlan anslås
tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
samt om justering av protokoll
från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnder och utskott.
Tillkännagivanden är tillgängliga
i tre veckor. Under den tiden är
de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med
laglighetsprövning. Därefter kan
beslutet genomföras.
www.morbylanga.se/
anslagstavla

Mörbylånga Din kommun är
en hushållstidning där vi kort
informerar om vad som händer
inom kommunens verksamheter.
Tidningen ges ut med tre nummer
per år och distribueras till alla
hushållmed postnummersom
helt eller delvis ingår i Mörbylånga
kommun.

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se
www.morbylanga.se
Besöksadress: Trollhättevägen 4

Startskottet gick den 7 februari, då chefer, handläggare och politiker i de fem kommunerna samlas för en
gemensam föreläsnings- och workshopdag i Nybro.

Nu samarbetar vi för att
förbättra företagsklimatet
genom att förenkla – helt
enkelt!
Att förenkla för företag och skapa ett
bra företagsklimat är inte enkelt. Det
krävs kompetens, samarbete, uthållighet och inte minst vilja. Ett 50-tal
tjänstemän och politiker deltar därför
i utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”
i Sveriges kommuner och landstings
(SKL) regi. Utbildningen syftar till att
förbättra det lokala företagsklimatet
samt förenkla och förbättra servicen
till invånare och företag.

KREATIVA ÖLAND - Ny
omgångav inkubatorn
Inkubatorn vänder sig till dig som bor i
Mörbylånga kommun och funderar på
att starta eller vill vidareutveckla en
verksamhet med kreativ inriktning. Det

Målet är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra
interna samarbeten. Vi vill få en större
förståelse för företagens behov och
också skapa tillitsfulla och långsiktiga
relationer mellan kommunen och det
lokala näringslivet.
Mörbylånga kommun samverkar med
Borgholm, Emmaboda, Nybro och
Torsås kommuner i utbildningen. Vid
tre tillfällen i vår kommer vi att träffa
kollegorna i de andra kommunerna.
Mellan de fysiska träffarna kommer
vi arbeta med att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder och
aktiviteter för att göra det enklare för
dig i kontakt med kommunen i olika
ärenden.

kan vara något kulturellt, konstnärligt,
hantverksmässigt, musikaliskt, matmässigt, grafiskt eller annat. Kort och
gott ska det vara något kreativt
och skapande.
Ansök före den 30 april 2018!
www.kreativaöland.se

Robotgräsklipparen –
igelkottens värsta fiende?

Hej! Är du vår sommarkollega?
Nu söker vi sommarvikarier till jobb
inom vård- och omsorgsverksam
heten. Har du fyllt 18 år, är
empatiskoch har ett brinnande
intresse för människor? Då är du
välkommen att söka ett av Sveriges
viktigaste jobb!
Störst behov av sommarvikarierhar
hemtjänsten, boenden för äldre,
dagverksamheten inom äldre
omsorgen, daglig verksamhet för
funktionsnedsatta, hemsjukvården,
personlig assistans och verksamheten
för ensamkommande flyktingbarn.

– Det är meningsfulla sommarjobb där
man varje dag får känna att man gör
skillnad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, så även om du saknar
utbildning och erfarenhet är du självklart välkommen att söka, säger chefen
för vård- och omsorgsverksamheten
Ann-Katrin Ståhl.
Alla sommarjobb, och övriga lediga
tjänster inom kommunen, hittar du på
morbylanga.se/ledigajobb.
Välkommen med din ansökan!

Visste du att ...
.. Folkhälsopriset gick till
Färjestadens Motion, som inspirerar
många till att motionera och på så sätt
förbättrar folkhälsan, både fysiskt,
psykiskt och socialt.
... Tillgänglighetspriset gick till

Nu kan du söka feriejobb
under sommarlovet

Är du en
familjehemsförälder?

Du som är 15-17 år är välkommen att
söka tre veckors sommarjobb hos
kommunen. Omfattningen är 20 timmar
per vecka. Vi erbjuder jobb inom
förskola, äldreomsorg, parkarbete och
lokalvård. Sista ansökningsdag är den
14 april.

Har du engagemang, vilja och tid att
hjälpa en familj i en utsatt situation?
Vill du öppna ditt hem för ett barn eller
en ungdom?

Mer information och ansökningsformulär hittar du på
morbylanga.se/sommarjobbungdomar

Du vet väl att igelkotten är fridlyst och
inte får fångas, skadas eller dödas?
Under senare år har det rapporterats
om allt fler fall där igelkottar, ofta
ungar, dödats eller skadats allvarligt
av robotgräsklippare. Faran är störst
nattetid, när igelkottarna är aktiva.
Istället för att fly faran rullar de ihop
sig, vilket får till följd att gräsklipparens vassa knivar riskerar att skalpera
igelkotten eller skada den livshotande
på annat sätt. Ett enkelt sätt att
förebygga detta är därför att ändra tidsinställningen så att din gräsklippare
endast jobbar på dagtid.

Hamngrillen i Färjestaden, som vid
varje tillfälle då utbyggnad/tillbyggnad
genomförs tänker på personer som har
en funktionsnedsättning.

Öppettider i servicecenter i
anslutning till helgdagar

Är du en familjehemsförälder? Testa dig
själv på familjehemsverige.se.

Skärtorsdag		
Valborgsmässoafton
9 maj			
5 juni 			

Vill du veta mer?

Ordinarie öppettider är
måndag-fredag, kl. 8-16.

Testa dig själv

Kontakta kommunens familjehemssekreterare, tfn. 0485-473 48,
e-post: familjehem@morbylanga.se.

kl. 8-12
kl. 8-12
kl. 8-12
kl. 8-12

Röda dagar stängt.
Telefonnummer: 0485-470 00
Besöksadress: Trollhättevägen 4,
Mörbylånga

Planer som vunnit laga
kraft under 2017

Äggmålning inför påsk
Inför påskens festligheter
anordnar Mörbylånga kommun,
Kalmar läns hemslöjd och
Studieförbundet Vuxenskolan
slöjdkafé dit du är välkommen för
att måla ägg med vax och färg.

Laga kraft är en juridisk term som
innebär att ett beslut inte längre kan
överklagas. När en detaljplan vunnit
laga kraft innebär det att innehållet i
detaljplanen då får genomföras. Planen
är juridiskt bindande och gäller tills
planen ändras eller upphävs.

Onsdag 14 mars kl. 18.30-21.00
Mörbylånga bibliotek

Planer som vunnit laga kraft 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Björnhovda 25:395 mfl, Safirvägen
Del av Björnhovda 25:2, Rylgatan
Vickleby 1:27 m fl
Björnhovda 4:12 m fl
Del av Algutsrum 20:10 m fl,
Brofästet
Del av Björnhovda 25:2, 7-9-skola,
Färjestaden
Björnhovda 7:9 m fl, Joels Udde
Björnhovda 25:339, Vasatomten

Mer information om planerna och vad
de innehåller finns att läsa på
morbylanga.se/lagakraftplaner

Torsdag 22 mars, kl. 18.30-21.00
Färjestadens bibliotek

Vad blir det för mat?
Varje dag lagas det 2 600 portioner
mat som serveras på kommunens förskolor, skolor och inom omsorgen. För
kommunens kostchefer Johan, Ulrica
och Ricard ligger mat varmt om hjärtat.

Vad är viktigt när ni planerar maten
som serveras?
– Vi arbetar med stor medvetenhet och
ställer höga krav på råvarorna. De är
utvalda utifrån ett helhetstänk kring
ekonomi, kvalitet och miljö. Vi serverar
till exempel endast svenskt kött och
svensk fågel. All potatis, ägg och lök
kommer dessutom från Öland.

Vad har varit den största
utvecklingende senaste åren?

Namngivningsceremoni
istället för dop?
En namngivningsceremoni är ett
begrepp som används då man ger
sitt barn ett namn utan någon religiös
ordning. Det finns inga formella krav på
hur en sådan ceremoni ska utformas.
Ni kan fritt välja lokal, musik och vem
som ska vara förrättare.
Vill du ha en borgerlig ceremoni kan
du anlita en kommunal officiant.
Ceremonin genomförs på kommunkontoret i Mörbylånga eller på en plats
som ni själva väljer.

– Vi lagar mer mat från grunden.
Istället för att till exempel servera
nyponsoppa baserat på pulver lagar
vår personal krämer från grunden. Det
är både godare och mer hälsosamt.
Idag lagar personalen i alla våra 17 kök
fisk, såser, bakar matbröd till soppor
och gör sallader. Det är vi stolta över!

Hur kan till exempel eleverna
påverka menyn?
– De är delaktiga genom våra matråd.
Efter deras önskemål har vi till exempel
utökat de vegetariska rätterna och
salladsbuffén.

Matsedel för förskola och skola
morbylanga.se/skolmat eller
mpi.mashie.com/app

Matsedel för omsorgen

morbylanga.se/matsedel-omsorgen

Måndag 26 mars, kl. 18.30-21.00
Södra Möckleby bibliotek
Anmälan görs till biblioteket på
tfn. 0485-471 69
Ta med ägg och en burk så att du
kan ta med dig gulan och vitan
hem för att baka något gott!

Mörbylånga bibliotek
fyller 30 år den 14 mars
Födelsedagskalaset börjar
kl. 15.00. Välkommen!

Föräldrakurs Trygghetscirkeln
Den 9 april kl. 17-18.30
startar en ny kursomgång av
Trygghetscirkeln, för föräldrar med
barn 0-12 år. Kursen består av
8 träffar á 1,5 timme. Max 10
deltagare. Anmälan görs på
telefon 0485-473 10 eller 478 48.

Litteraturvecka 21-29 april
Den 21 -29 april arrangeras
Ölands litteraturvecka. Syftet är
att uppmärksamma boken och
läsandet i olika former. Under
veckan kan du möta kända författare som berättar om sina böcker.
Du kan även göra en egen bok,
gå på deckarvandring eller se på
teater.
Programmet presenteras i början
av april på www.oland.se
Vill du eller din förening arrangera
en aktivitet? Kontakta kultursamordnaren på tfn. 0485-471 55.

Tack för att du håller
trottoaren fri från
växtlighet

Mörbylånga kommun – en trygg
kommun att bo och leva i
Mörbylånga kommun är en trygg
kommun att bo i och 70 procent av
medborgarna kan rekommendera
vänner och bekanta att flytta till
kommunen.
Det visar sammanställningen av
den medborgarundersökning som
Mörbylånga kommun har gjort i samarbete med Statistiska Centralbyrån
(SCB).
Undersökningen mäter medborgarnas
attityder, inte faktiska erfarenheter,
och ger en bild av hur kommunens
invånare ser på sin kommun.

70 procent kan rekommendera vänner
och bekanta att flytta till kommunen.
Sex verksamheter får högre betygsindex än snittet för samtliga kommuner.
Mest nöjd är man med räddningstjänsten, tätt följd av renhållning och
sophämtning. Övriga verksamheter
som får högre betygsindex än rikssnittet är förskolan, grundskolan,
gymnasieskolan och äldreomsorgen.

Lågt förtroende och svårt att påverka
De områden som fått lägst betygsindex
i undersökningen är påverkan och förtroende.

Bra utbildningsmöjligheter och en
– Många upplever att det är svårt att
trygg plats som kan rekommenderas påverka inom de kommunala verksamtill vänner
heterna och de politiska besluten. Här
I jämförelse med övriga kommuner
som deltog i undersökningen utmärker
sig Mörbylånga kommun positivt inom
områdena trygghet, utbildningsmöjligheter och rekommendationer.
70 procent av invånarna upplever
att Mörbylånga kommun är en
tryggkommun att bo och leva i och

behöver både tjänstemän och politiker
bli mycket bättre på att vara tillgängliga
och synliga i olika sammanhang, säger
kommundirektör Ann Willsund.
En sammanställning av resultatet finns
på morbylanga.se/
medborgarundersokning

Visst är det härligt med allt som
grönskar, men om grenar och häckar
tar sig friheten att växa ut över tomt
gränsen påverkar det sikten och
trafiksäkerheten. Att ta en titt på hur
din trädgård ser ut nu när våren snart
kommer och växtligheten tar fart är
därför en god idé.
Om din tomt ligger inom detaljplanelagt område och gränsar till en trottoar
är det ditt ansvar som fastighetsägare
att klippa bort växtlighet som kan
skymma sikten för bilister, cyklister och
gångtrafikanter. Vintertid ska
trottoaren skottas och halkbekämpas.
Tänk på följande:
•

Kontrollera att sikten inte är skymd
vid din utfart.

•

Har du en hörntomt ska det finnas
en sikttriangel där inga växter eller
andra arrangemang är högre än
80 cm över gatuplanet. Detta gäller
10 meter åt vardera hållet från
gatukorsningen.

•

Kontrollera att inte växter hänger
över gång- eller körbanan. För
gångbana gäller 2,5 m och för
körbanan 4,6 m.

Tack för visad hänsyn!

Återvinningscentralernas
öppettider
Färjestaden, Industrigatan 16

Ölands första tankställe för
biogas finns i Mörbylånga
Sedan den 16 februari kan invånare,
besökare och lokala företag tanka
biogas i Mörbylånga. Tankstället ligger
i anslutning till bussdepån i industri-

området i södra delen av tätorten och
är det första tankstället på Öland.
Depån och tankstället, som ägs av
Mekka Traffic/Bergkvarabuss, är ett
resultat av ett strategiskt samarbete
mellanMörbylångakommun och
Mekka Traffic.

Mån, Tis, Ons, Tors
8-19
Fre 			8-16
Lör, Sön			9-16
Mörbylånga, Sockerbruksområdet
Tis, Tors			9-19
Sön			9-16
Källa: ksrr.se

