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Sommarlovsprogram för
fritidsgårdarna, kulturskolan
och biblioteken
Vill du ha idéer på vad du kan
hitta på i sommar kan vi tipsa
om flera roliga saker att göra
för dig och dina vänner. I årets
sommarlovsprogram hittar du
bland annat aktiviteter som
windsurfing, parkour, beachfotboll, cykelutflykt till Kalmar,
dagsutflykt till Böda sand och
kanotpaddling. Är du intresserad av kultur och teater
anordnar kulturskolan en kurs i
musikteater.
Vecka 26-32 är det Tantutställning på biblioteken i
Färjestaden, Degerhamn och
Mörbylånga för att uppmärksamma att Tant Grön, Tant Brun
och Tant Gredelin fyller 100 år!
I sommar ställer biblioteken
ut bokholkar på några av kommunens stränder för lässugna
barn och ungdomar. Låna och
läs! Om du läser fem böcker
får du en bok gratis. I bokholken och på biblioteken hittar
du talongen som du fyller i och
lämnar in på något av
biblioteken.
> morbylanga.se/
sommarlovsprogram

Evenemang
Vill du ha fler tips på vad du
kan göra och uppleva?

Sommarens upplevelser
finns där du är
Nu är det sommar och härliga dagar och ljusa nätter blir en del av
vår vardag. Vart du än vänder blicken är stränderna, naturen och det
glittrande havet precis runt husknuten. Oavsett om du vill ha lata dagar
eller en aktiv semester är möjligheterna oändliga för vad du kan göra
och uppleva. Kanske hittar du ett nytt smultronställe?
Vi på Mörbylånga kommun önskar dig en glad och trevlig sommar!

Gör som Kronprinsessan – upplev världsarvet
Den 9 maj vandrade Kronprinsessan
Victoria i världsarvet, från Seby läge
till Ås kyrka. Sällskapet vandrade
15 kilometer av Mörbylångaleden i
strålande solsken.
Visste du att det finns totalt 140 km
vandringsleder som hjälper dig att
uppleva den unika naturen och
kulturhistoriska miljön som utgör
världsarvet?

Den 16-22 juli pågår världsarvsveckan
som innehåller många olika aktiviteter för barn och vuxna, från morgon
till kväll. Du kan till exempel gå på
utställningar, delta på världsarvsvandringar och cykelturer, lyssna på musik,
besöka byggnader, upptäcka Ölands
djurliv och smaka på regionens mathantverk.
Hela programmet hittar du här:
> sodraoland.com

> oland.se

Kartor

Tagga dina bästa världsarvsbilder
med #världsarvetsödraöland och
#thisisöland.

Kartor över Öland samt vandrings- och cykelleder hämtar du
på kommunens servciecenter,
biblioteken och turistbyråer.
Elever från Skansenskolans årskurs 9 tillsammans med
kronprinsessan Victoria. Foto Länsstyrelsen i Kalmar län.

Följ gärna @varldsarvetsodraoland
på Instagram.

Nu monteras kommunens
första system för utomhusvarningar
Varnings- och informationssystemet
VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används för att varna om
krissituationer, till exempel vid utsläpp
av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk och naturkatastrofer.

Närtrafik är en flexibel
kollektivtrafik för alla
Närtrafiken på landsbygden är till
för att du ska kunna nyttja servicen
i tätorterna. Närtrafiken kompletterar den ordinarie linjebusstrafiken
och skiljer sig från övrig trafik
genomatt du själv beställer din
resa.
Närtrafiken kör till och från orterna
Färjestaden, Mörbylånga och Södra
Möckleby fem turer dagligen måndag
till fredag samt en tur på lördagar,
enligt tidtabell. Tiderna är anpassade
för att du ska kunna byta anslutning i
tätorten och åka vidare med ordinarie
linjetrafik.
Vem som helst kan åka med närtrafiken och biljettpriset är detsamma som
för övrig kollektivtrafik.

Du kan bli upphämtad i bostaden
En stor fördel med närtrafiken är att
du kan bli upphämtad i din bostad,
vid en hållplats eller på annan plats
som ni kommer överens om när du
bokar din resa. Du stiger sedan av vid
någon av de så kallade målpunkterna
som är service- och samhällsfunktioner i tätorterna, till exempel mataffärer,
hälsocentraler och särskilda boenden.

Tidtabeller och mer information
> klt.se/Planera-din-resa/Tidtabeller/
Nartrafik/

Just nu pågår monteringen av
kommunens första system för utomhusvarningar. Enheterna, totalt
13 stycken, kommer att finnas i
Färjestaden och Mörbylånga. De testas
för första gången den 3 september
kl. 15.00 och 15.05.
Fyra gånger per år, kl. 15.00 den första
helgfria måndagen i mars, juni,
september och december testas
systemet för utomhusvarningar i
hela Sverige.
> msb.se (Myndigheten för
samhällskydd och beredskap)

Så här bokar du din resa
• Beställ resan på tfn 010-21 21 000
(menyval 3).
• KLT:s öppettider för bokning av
resor är: mån-fre kl. 7-18,
lör-, sön- och helgdag kl. 8-17.
• Ring KLT och beställ din resa
senasttvå timmar innan du
ska åka. Boka gärna din återresa samtidigt!Du kan beställa
obegränsatantal resor.

Mer om kollektivtrafiken
• Sommarlovslediga ungdomar åker
gratis kollektivtrafik i hela länet
med sommarlovskortet under
perioden 15 juni till 15 augusti.
• Under sommaren är det tätare
busstrafik på södra Öland. Vissa
turer trafikeraräven Ölands södra
udde, linje 112.
• Tätare trafik till och från Skogsby,
Saxnäs och Glömminge, linje 104.
• För busslinje 105 finns det en
ny hållplats, Karlevi vägskäl, på
nedre vägen mellan Mörbylånga
och Färjestaden.

Så hanterar vi dina
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
ska du som registrerad få information
när dina personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av
Mörbylånga kommun när uppgifterna
samlas in, men även när du begär det.
> morbylanga.se/personuppgifter

Val 9 september 2018
Den 9 september är det val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Det är kommunernas valnämnder som
utser och utbildar röstmottagare, ser
till att det finns vallokaler och arrangerar förtidsröstning.
Före valet får du ett röstkort hemskickat till dig. På röstkortet står det
bland annat vilka val du har rösträtt i
och vilken vallokal du tillhör. Om du
inte kan rösta i din vallokal kan du
rösta i förtid i en röstningslokal var
som helst i hela landet. I Mörbylånga
kommun kan du förtidsrösta på biblioteken och på kommunkontoret.
> morbylanga.se/val

Alice tog det första
spadtaget för vattenverket
i Mörbylånga
– ”Vatten är en livsnödvändig resurs
som vi inte kan ta för givet. Den oro jag
kände för två år sedan när vi hade akut
vattenbrist och tankbilar med vatten
körde över bron dygnet runt vill jag inte
vara med om igen.” Det sa kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson
vid ceremonin när det första spadtaget för ett nytt vattenverk i Mörbylånga
togs den 14 maj.
Som en symbol för att visa hur viktig
statsningen är för tillgången till vatten
för framtidens generationer togs det
första spadtaget med grävmaskin av
tioåriga Alice från Mörbylånga.

Tack för att du är
vattensmart!
Även om våren har varit varm och torr
ser vi inget behov av bevattningsförbud i Mörbylånga kommun inför
sommaren 2018. Vi mäter tillgången
på grundvatten kontinuerligt och om
omständigheterna förändras kan vi
införa bevattningsförbud med kort
varsel.
Tack för att du fortsätter med dina goda
vattenvanor för en mer hållbar vattenkonsumtion!
> morbylanga.se/sparavatten

Simma lugnt
i sommar
I sommarvärmen kan ett svalkande
dopp vara dagens höjdpunkt. På södra
Öland finns det gott om badplatser
som ägs och sköts av kommunen eller
privata aktörer. Vilken är din favorit?

Badvattnets kvalitet
Kommunen tar vattenprover på både
kommunala och privata badplatser regelbundet under sommaren.
Provresultaten publiceras på Havs- och
vattenmyndighetens webbplats där du
kan se en förteckning över badvattnets
kvalitet på badplatser i Sverige.
> morbylanga.se/badplatser
> havochvatten.se

> morbylanga.se/vattenverkmorbylanga

Gemensamma krafttag för
utvecklingav Mörbylånga samhälle

Hur går det med handlingsplanen
som ska förbättra företagsklimatet?
Efter vårens utbildning ”Förenkla-helt
enkelt” i Sveriges kommuner och landstings (SKL) regi har tjänstemännen och
politikerna arbetat med att ta fram en
handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som ska förenkla och förbättra
servicen för invånare och företag. Efter
sommaren ska handlingsplanen antas
av politikerna. Under våren provade vi
med utökade telefoni- och öppettider
på bygglovsavdelningen, vilket gav ett
mycket lyckat resultat.

Var med och utveckla orten du med!

Du missar väl inte logga-tävlingen?

Mörbylånga är ett samhälle med stor
utvecklingspotential och har många
som månar om orten. Därför pågår nu
en samverkansprocess mellan företagare, föreningsliv, boende och
kommunen för att få fart på utvecklingen.

År 2020 fyller Mörbylånga köping
200 år och det ska firas med dunder
och brak. Därför drar vi igång förberedelserna redan nu med en tävling för
att ta fram en logga till jubileet.

Hur vill du att Mörbylånga ska vara?
Vilka verksamheter ska finnas här? Hur
ska det se ut? Hur ska vi tillsammans
förverkliga våra idéer? Några möten
har redan ägt rum och efter sommaren
kavlar vi upp ärmarna och skrider till
handling. Hör av dig till Eva Engström
om du vill delta i arbetet.
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Var me

Har du känsla för Mörbylånga och för
design? Är du skriven på Öland eller
någon av öns skolor? Då är du
välkommen med ditt bidrag senast den
6 augusti. Omröstning sker
1-16 september. Förutom äran får
vinnaren 5 000 kronor.
Eva Engström, projektledare
landsbygdsutveckling, 0485-470 08,
eva.engstrom@morbylanga.se

!

Tävling

väntar men däremot vet vi att vi litar på
varandra och att allmänheten litar på
oss. Det är ett förtroendefullt jobb som
jag är stolt över att ha.”
Inga förkunskaper krävs
För att bli brandman behöver du inga
förkunskaper. När du blir anställd får
du dels en förberedande utbildning på
två veckor hos räddningstjänsten dels
en sju veckor lång utbildning som MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) anordnar.

Med ett
brinnande
intresse för
att rädda liv
Det sker på ett ögonblick. Olyckan.
När blåljusen hörs och syns tänker
många av oss tusen saker samtidigt. Men för brandmännen på väg
till det brinnande huset, krockade
fordonet, drunkningsolyckan eller
sjukdomsfallet finns det bara ett
mål i sikte – att rädda liv.
– ”När jag tar på mig mina yrkeskläder går jag på något sätt in i en
annan roll.” Det säger styrkeledaren
Camilla Andersson som har arbetat
som brandman sedan 2009. ”Jag blev
brandman för jag ville hjälpa till när det
handlar om liv och död. Nu när jag har
möjlighet till det gör jag det utan att
tveka.”
Ett förtroendefullt uppdrag
I den senaste medborgarundersökningen ger kommunens medborgare
räddningstjänsten högst betyg när det
gäller hur nöjda medborgarna är med
kommunens verksamheter.
– ”Att vara brandman är ett omväxlande och utmanande jobb”, säger
Matheus Tholin som har varit deltids
brandman i sex år och som också
arbetar som natur- och fritidsutvecklare i Mörbylånga kommun. ”När vi
åker ut på ett larm vet vi aldrig vad som

På Ölands räddningstjänst är all utryckningspersonal deltidsbrandmän. Det
innebär att du kan ha en annan ordinarie arbetsgivare. När du har jour ska
du när som helst på dygnet, oavsett om
du är på jobbet, står i matbutiken eller
sover, vara ombytt på brandstationen
inom några minuter.
Vill du också bli brandman?
Har du ett brinnande intresse för
människor och vill ansöka om att
bli brandman? Hör av dig till Camilla
Andersson, operativ verksamhetschef
på Ölands Räddningstjänst.

Ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner? Eller ska
Öland slås ihop till en gemensam
kommun?
Nu utreds frågan igen och under våren
har åsikter från allmänheten samlats
in, bland annat vid öppna informationsmöten. Missade du mötena har
du till den 29 juni på dig att mejla dina
synpunkter.
> morbylanga.se/olandenkommun
> olandenkommun@oland.se

Viktiga datum för
höstterminen
Visst är det härligt med sommarlov
och att inte tänka på morgondagen. Här får du dock en liten
uppdatering om när det är dags att
ställa om väckarklockan.
Höstterminen pågår:
20/8-20/12

Det här behöver du för att bli
brandman

Lov/studiedagar för grundskolan:
20/9, 29/10-2/11, 23/11

• Godkännande från din arbetsplats att rycka ut när du har
beredskap.

Stängningsdagar för
förskolor/fritidshem:
14/8, 29/10

• Bostad och/eller arbetsplats
5-7 minuter från brandstationen.
• God fysisk förmåga och psykisk
uthållighet.
• Kunna arbeta enskilt och i grupp.
• Vara simkunnig.
• Inte vara mörk- och höjdrädd.
• B-körkort. Om du inte har
C-körkort ska du vid anställningen förbinda dig att ta detta
inom 18 månader. Du får ekonomiskt bidrag.

Stängningsdagar för
pedagogisk omsorg: 14/8
> morbylanga.se/lasarstider

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

Ölands Räddningstjänst
• Ölands brandstationer finns i
Löttorp, Borgholm, Runsten,
Färjestaden, Mörbylånga och
Degerhamn. På sommaren finns
en brandstation i Böda.
• 125 personer är deltidsanställda
varav 14 är kvinnor.

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

