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Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den 
service och de tjänster som vi i de båda Ölandskommunerna erbjuder och ansvarar för. 
Landskapet Öland består av två kommuner; Borgholm och Mörbylånga. Vi har ett 
nära samarbete till vardags samt även en formell samarbetsorganisation i Ölands 
kommunalförbund. Vi satsar stort på besöksnäringen där vi har tydliga mål för att 
tydliggöra hur vårt vackra landskap skiljer sig från övriga Sverige. En satsning den 
kommande tiden handlar om att göra Öland till en känd cykeldestination, lämpligt 
för både hårt tränande elitcyklister liksom för semesterflanörer som vill ta sig fram i 
ett lugnare tempo mellan olika upplevelser. Ett annat mål är att göra det rika utbudet 
av öländska matupplevelser samt alla de kulturella evenemangen kända för både våra 
fastboende liksom för dem som planerar sin semester. 

Det bor ungefär 25 000 människor på Öland – året runt. Lägg till de 9 000 
fritidshusen och de hundratusentals besökare under sommaren, så förstår du att vi är 
många som älskar vårt Öland!  

Närheten till Kalmar, satsningar på tätorterna i Borgholm och Färjestaden, Löttorp 
och Mörbylånga ger mycket goda förutsättningar för service och arbetstillfällen.

Här finns många möjligheter till boende i charmiga byar på landsbygden eller i tätort 
med villor och lägenheter. Det är spännande med de stora växlingarna mellan den lugna 
vintern och den fartfyllda sommaren. Här finns konsten, kulturen, naturen och det starka 
föreningslivet som skapar förutsättningar för ett rikt fritidsutbud året om.

Lantbrukets primärproduktion tillsammans med alla de små och stora företag som 
förädlar de öländska råvarorna och produkterna samt Ölands Skördefest och Öland 
Spirar sätter alltmer Öland på den kulinariska kartan som Matlandskapet Öland.  

Känn dig varmt välkommen till Öland!

Med vänliga hälsningar

Henrik Yngvesson (M)   Ilko Corkovic (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
i Mörbylånga kommun  

Kontaktuppgifter till kommunerna:
Borgholms kommun Mörbylånga kommun
Besöksadress:  Besöksadress: 
Stadshuset, Ö Kyrkogatan 10 Trollhättevägen 4, Mörbylånga
Öppettider i Stadshuset: 08.00–16.00 Öppettider på kommunkontoret: 08.00-17.00
Dag före röd dag 08.00-12.00 Dag före röd dag:  08.00–12.00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm Postadress: 386 80 Mörbylånga
Tfn: 0485-880 00 Tfn: 0485-470 00 
Fax: 0485-129 35  Fax: 0485-472 71
E-post: kommun@borgholm.se  E-post: kommun@morbylanga.se
Webb: www.borgholm.se  Webb: www.morbylanga.se

Följ oss på facebook Följ oss på facebook
facebook.com/borgholmskommun www.facebook.com/morbylangakommun

Kommunerna i siffror
 Borgholm Mörbylånga
Befolkning 2016-11-01                       10 909 14 837
Antal hushåll 5 573 6 789
Kommunalskatt 21:58 21:41 
Landstingsskatt  11:37               11:37 

Politisk ledning
Borgholms kommunfullmäktige: 

Totalt fördelas  35 mandat
Centerpartiet 7
Framtid Öland  5
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet de Gröna 1
Moderaterna 6
Socialdemokraterna 11
Sverigedemokraterna  2
Vänsterpartiet  1
Nya Ölandspartiet  1 

Majoritet
Socialdemokraterna och Framtid Öland i 
valteknisk samverkan med stöd av V och 
MP.

Kommunstyrelsens ordförande 
är Ilko Corkovic (S).

Mörbylånga kommunfullmäktige: 

Totalt fördelas  49 mandat
Centerpartiet   6
Liberalerna   1
Kristdemokraterna   1
Miljöpartiet de Gröna   3
Moderaterna 16
Socialdemokraterna 15
Sverigedemokraterna   5 
Vänsterpartiet   2 

 
Majoritet
Moderaterna, Centern, Liberalerna, Krist-
demokraterna och Miljöpartiet bildar till-
sammans majoritet.

Kommunstyrelsens ordförande 
är Henrik Yngvesson (M).

Medborgarnas inflytande
Vill du påverka den kommunala verksamheten kan du lämna in ett medborgarförslag. Förslaget får 
gälla allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen ansvarar för. Medborgarförslaget 
ska vara skriftligt och undertecknas av en eller flera personer, med namn, adress och telefonnum-
mer. Blanketter finns på respektive kommuns hemsida. 

Låt oss veta vad du tycker!
Som nyinflyttad till Öland har du säkert frågor och funderingar som du inte får svar på i 
den här tidningen. Låt oss veta vad. På så sätt kan vi göra vår information bättre i framtiden.

Borgholm: 0485-880 33, kommun@borgholm.se
Mörbylånga: 0485-470 18, kommun@morbylanga.se 

www.borgholm.se     www.morbylanga.se

Våra webbplatser informerar mera!
På våra webbplatser finns, förutom infor-
mation om den kommunala verksamheten, 
en hel del  annat som du kan ha nytta av, till 
exempel: 
• Protokoll från sammanträden
• Kontaktuppgifter till politiker och  

tjänste män
• E-tjänster och blanketter för ansökan av 

kommunala tjänster

• Kartor 
• Aktuella detaljplaner
•  Biblioteksdatabas där du kan söka efter 

och låna om böcker
• Föreningsregister med kontaktuppgifter 

till alla föreningar i kommunen
• Lokalbokning, där du kan boka  

kommunens  lokaler

Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Lars Berggren.
Annonstraffic: Tove Svensson.
Annonsavd.: Jonas Lindqvist.
Adress: Fogdevägen 2, 183 64 Täby.
Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11. 
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.se

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och
Storstadspress AB.
Foto omslaget: Foto : Marie-Louise Johansson

Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden januari 2017 – december 2017 på Öland.

Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: V-TAB, Västerås 2017, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: 19001-0226, 14001-0226
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www.safetrade.se

Välkommen  
till Öland!

Kommunstyrelsens ordförande i 
Borgholms kommun
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Föreningsregister 
www.borgholm.se/foreningar 
www.morbylanga.se/foreningsregister

Evenemangskalender  
www.borgholm.se/evenemang
www.oland.se
www.oland.com
www.olandssodraslinga.se 

Konstföreningar
Borgholms konstförening:  
www.borgholmskonst.n.nu
Södra Ölands konstförening: 
www.sok.oland.st 

• Borgholms Stadsmuseum 
 www.borgholmsstadsmuseum.se 

•  Borgholms Slott  
– slottets historia, konst utställningar

 www.borgholmsslott.se   

• Eketorps borg – rekonstruerad fornborg 
 www.eketorp.se 

•  J.A.G.S Museum 
– konstmuseum i Segerstad

 www.jagsmuseum.se

• Mörbylånga konsthall
 www.sok.oland.st 

•  Skäftekärr – järnålderns historia, ’’fornstig’’
 www.skaftekarr.se  

•   VIDA museum 
– konstmuseum med fasta utställningar av 
Bertil Vallien och Ulrica Hydman-Vallien 

 www.vidamuseum.com  

•  Ölands Museum Himmelsberga  
– friluftsmuseum, konsthall 
www.olandsmuseum.com

Kulturhistoriska museer 
och konstmuseer 
– ett axplock 

Ett rikt och levande kulturliv...
På Öland finns kulturen överallt. Här 
är det alltid nära till något av kultu-
rens många ansikten; från kulturland-
skapet till aktiva kulturföreningar, gal-
lerier, konsthallar, konsthantverkare 
och konstnärer. 

Under sommartid ökar kulturaktiviteten med 
antalet besökare och många hembygdsförening-
ar har fler medlemmar i sin förening än boende 
på orten. 

Det finns en stor bredd hos kulturföreningar-
na som ger både bofasta och besökare fantastiska 

upplevelser. Kulturlivet bygger i stor utsträck-
ning på ideella krafter och intresset är stort.

Är du intresserad av det kulturella och histo-
riska Öland finns det mycket du kan engagera 
dig i. Vad sägs om ett nätverk för öländska hus 
eller en förening för Böda skogsjärnväg? Vill du 
kanske veta mer om byn du bor i? Kontakta en 
hembygdsförening i din närhet eller något stu-
dieförbund. Över hela Öland finns även flera 
aktiva kulturföreningar. 

Adresser och telefonnummer till föreningar 
och studieförbund hittar du i respektive kom-
muns föreningsregister.

Kulturskola
Hos Kulturskolan får eleverna möjlighet att testa 
på olika instrument och konstformer för att hitta 
sin egen uttrycksform. Verksamheten erbjuder 
musik, sångundervisning, drama och skapande 
verkstad. Eleverna får tillfällen att stå på scen, 
både som solister och i grupp, vid de musik- 
caféer, teaterföreställningar  och skolkonserter 
som fritidsgårdarna anordnar.
www.morbylanga.se/kulturskola 
www.borgholm.se/kulturskolan

Foto: Joachim Grusell

Foto: Marie-Louise Johansson Foto: Michael Jildestad



Foto: Per Påhlsson

Ottenby 
Ottenby på Ölands södra udde är känt som Sveriges bästa fågellokal. Fågelstationen ligger intill fy-
ren Långe Jan som med sina 41,6 meter är Sveriges högsta fyr. Här ligger också naturum Ottenby,  
där du på egen hand kan få en spännande inblick i fåglarnas liv. Är du intresserad av fågelskådning 
kan du även besöka Schäferiängarna som har ett av Sveriges absolut största och mest artrika bestånd 
av häckande vadare.
www.ottenby.se 

Världsarvet 
Södra Ölands 
odlingslandskap
Världsarvsområdet på Södra Öland är ett 
 levande odlingslandskap, som omfattar drygt 
en tredjedel av Öland. Världsarvet är ett 
kulturarv. Här har människan nyttjat mar-
ken under flera tusen år och skapat ett unikt 
 natur- och kulturlandskap som bär spår från 
olika tidsåldrar, sida vid sida med en levande 
modern jordbruksbygd. Det är den odlade 
marken, radbyarna, alvaret och sjömarkerna 
som tillsammans med dagens moderna jord-
bruk bildar världsarvet på södra Öland.
www.sodraoland.com  
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Foto: Per Påhlsson

Vill du få tips på fler utflyktsmål?
Vänd dig till Ölands turistbyrå, tel. 0485-890 00, www.oland.se

Byxelkrok

Böda Sand

Äleklinta

Halltorp

Köpingsvik

Kårehamn

Borgholm

Gärdslösa

Bredsätra

Talludden

Gårdby

Ottenby

Eketorp

Gräsgård

Alby

Löt

Kastlösa

Glömminge

Långe Jan

Mörbylånga

Södra Möckleby

Sandvik

Djupvik

Löttorp

Lofta

Källa

Böda

Rälla

Byerum

Färjestaden

Grönhögen

Långe Erik

Välkommen till ICA Öland!

ICA Nära Byxelkrok1

ICA Nära Bödasand (Sommarbutik)2

ICA Nära Böda3

ICA Nära Löttorpshallen4

ICA Nära Källa5

ICA Nära Trossen Sandvik6

ICA Nära Klinta7

ICA Supermarket Borgholm8

ICA Nära Rälla9

ICA Supermarket Almérs10

ICA Kvantum Färjestaden11

ICA Nära Skansen Mörbylånga12

ICA Nära Södra Möckleby13

ICA Nära Grönhögen14ÖLAND
icaoland.se

VÄLKOMMEN!

önskar dina ICA-handlare på Öland
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Borgholms Slott – 900 år av svensk historia 
Borgholms Slott – ”Nordens skönaste ruin” – hör till de byggnadsverk som väl knappast lämnar 
någon oberörd. Slottet ödelades 1806 av en stor brand som endast lämnade kalkstensmurarnas 
former kvar av all den forna härligheten.

Borgholms Slott är nu en del av vårt gemensamma kulturarv och ett av regionens största 
 turistmål, som på ett unikt sätt ger oss en vandring i svensk, nordisk och europeisk historia. 
 Slottet förvaltas av Statens Fastighetsverk och Borgholms kommun ansvarar för verksamheten.

Borgholms slott är öppet dagligen från april till september. Slottet har fantastiska festloka-
ler som går att hyra. Under sommaren utökas slottverksamheten med bland annat konserter, 
barnverksamhet, utställningar och guidningar. Under skördefesten arrangeras Fårets dagar på 
Borgholms slott och i december är det julmarknad.

www.borgholmsslott.se 

Foto: Kalmar läns museum

Eketorps fornborg 
Bland Ölands alla fornborgar är Eketorps borg på södra Öland den enda som är helt utgrävd. 
Borgen har under 1900-talet rekonstruerats direkt på själva fornlämningen. Själva borgen är från 
järnåldern. Innanför ringmuren, som är fem meter hög och sex meter bred, ligger järnåldershus 
i sten och medeltida skiftesverkshus i trä som har byggts upp med gamla hantverksmetoder och 
material. Eketorps borg är öppen för allmänheten under säsongen. Här arrangeras också gästa-
bud, events, medeltida femkamp och mycket mera. 
www.eketorp.se 

Solliden 
Kungafamiljens sommarslott med sina vackra trädgårdsanläggningar är ett av Ölands mest  
populära  besöksmål. Slottet stod färdigt 1906. Numera är det Kung Carl XVI Gustav som 
förvaltar  Solliden. Varje sommar arrangeras en utställning med kunglig anknytning i entrébygg-
naden.
www.sollidensslott.se 

Foto: Maria Johanson 

Uppgång och fall är en utställning som tar dig med till slottets 900-åriga historia.

Foto: Ylva Z Skannestigh

Öppettider: Må - fr 10 -19, Lö 10 - 16, Sö 11 - 16. 
ICA Kvantum: Alla dagar 7 - 22

Brandstationsgatan 11 | 386 31 Färjestaden | www.olandskopstad.se

En del av din vardag

Storslagen natur. Smultronställen. 
Livet runt omkring oss. Hjälp till 
att bevara vår natur och miljö för 
framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskydds-
föreningen eller stöd vårt arbete med 
en gåva. För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som företag kan 
ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  Tätnande granskog

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

www.olandsfriskola.se

Eleven i centrum 

Kunskap i ett sammanhang 



 

Ölands Skördefest 
Ölands Skördefest har något för alla.
Hela Ölands näringsliv, med allt från rörmokare och 
konstnärer till lantbrukare och restauranger, satsar på en 
riktigt bra fest.

Det händer alltid någonting, från invigningen på ons-
dagen till den stora avslutningsparaden i Färjestaden på 

söndagen. Fredagens konstnatt, eldskulpturer, fyrverkeri-
er, dockparad, pumpagubbar, utställningar, Fårets Dagar, 
Matlandskapet och mycket annat står på programmet. 
Det är bara att välja och vraka.

Ölands Skördefest arrangerar även Öland Spirar i maj 
(vecka 19), med inriktning på trädgård, konst och mat.

Foto: Ölands skördefest
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Varje höst, i slutet av september, bjuder Ölands Skördefest 
på drygt 900 aktiviteter över hela ön. ”Sveriges skafferi” 
slår upp dörrarna på vid gavel och lockar till njutning av 
odlingsårets resultat. Affärer, gårdsbutiker, restauranger, kro-
gar och caféer säljer och serverar nyskördade och förädlade 
läckerheter.

Foto: Per Påhlsson

Mångsidigt och 
omväxlande företagande!

De större företag som finns på ön arbetar med allt från livsmedel och naturresurser till besök-
snäring och tillverkning. De får stöd och styrka genom sina relationer med de många småfö-
retagen på ön, på samma sätt som småföretagen får möjlighet att utvecklas tillsammans med 
de större. Öns småföretagare är verksamma inom de flesta branscher och de kombinerar ofta 
den stora företagskunden med privatkunden på ett kreativt och självklart sätt. Den omfattande 
besöksnäringen, lantbruket och det stora antalet fritidshus på ön ger goda förutsättningar för 
tjänsteföretag. 

Har du ett företag eller en idé du vill utveckla här på Öland? Du hittar kommunernas före-
tagslotsar under näringsliv på morbylanga.se eller borgholm.se

Det öländska näringslivet består mest av små kreativa företag. Precis som Öland 
i övrigt, bjuder företagsfloran på mångsidighet och omväxling. Naturen och för-
utsättningarna på ön har gjort lantbruket och besöksnäringen till de två tongi-
vande näringarna och det är i relation till dessa som många av företagen verkar.

– järnvägen över hela Öland lades ned 1961, men 
ett spår på 4,5 km finns fortfarande kvar i Troll-
skogen på norra Öland. 

– Ölands kuststräcka är 50 mil lång, varav Mör-
bylånga 18 mil och Borgholm 32 mil. 

– det finns 34 kyrkor i bruk

– det finns ca 350 väderkvarnar kvar av de 2 000 
som funnits på Öland. 

– Mittlandsskogen anses vara Nordeuropas 
största sammanhängande lövskogsområde 
nedanför fjällkedjan. – det finns 18 fornborgar 
på Öland

– Ölands stora alvar är världens största alvar.

– det finns ca 700 stenmurar och stängsel på 
kuststräckan mellan Långe Jan och Långe Erik. 
(källa: Thorsten Janssons vandring längs kusten 
2005)

– Hornsjön är Ölands enda insjö.

– Borgholm endast hade 33 invånare när den tidi-
gare köpingen blev stad 1816. 

– Ölands högsta punkt, Galgbacken i Rösslösa, 
Kastlösa socken, är 58 meter över havet.

– på 1800-talet halverades Ölands befolkning 
främst genom utvandringen. 

– Öland är nästan 14 mil lång.

– Ölandssolvändan är Ölands landskaps blomma. 

– Näktergalen är Ölands landskapsdjur. 

– det finns ett 70-tal naturreservat på Öland.

– Ölandsbron var med sina 6 km Europas längsta 
bro när den byggdes 1972. 

Visste du att:
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På södra Öland finns Stora Alvaret, det största och kanske mest kända alvaret, som också är en del av Unescos världsarv Södra Ölands odlingslandskap. Stora Alvaret är den största sammanhängande 
betesmarken i Europa. Alvaret är en unik miljö med sin flacka hällmark och sin biologiska mångfald. Vad som vid första anblicken kan tyckas vara ett likformigt landskap med betande djur, enbuskar 
och stenmurar, är istället en mosaik av olika växtsamhällen. Här finns arter som inte finns någon annanstans i världen; Ölandssolvända, Alvarmalört, Ölandsmåra och Öländsk Fjällnejlika. 

Foto: Ylva Lönnbom

Foto: Ylva Z Skännestigh

Öns enda raukfält – Byrums  raukar – finns på nordvästra Öland. Inom området finns cirka 120 
raukar varav de högsta är upp till fyra meter

 

I Böda på norra Öland har Sveaskog skapat en Ekopark för att bevara de stora biologiska, ekolo-
giska och kulturella värdena samt återskapa områdets unika mångfald. I Ekopark Böda hittar du 
allt från sandhedar med stormvridna tallar i Naturreservatet Trollskogen till kalkrika ängstallsko-
gar med mängder av orkidéer. Vid före detta jägmästarbostället i Skäftekärr kan man besöka parken 
och göra historiska upptäcktsfärder i järnåldersbyn i närheten. Runt hela ekoparken sträcker sig 
en  nästan fyra mil lång cykel- och vandringsled som passerar många av Bödas övriga sevärdheter.  
www.sveaskog.se   www.cyklapaoland.se       

Foto: Bertil Lundgren

Östra Ölands Strandängar
Längs Ölands östra kust sträcker sig 12 mil med välbevarade strandängar (sjömarker). Den flacka 
kusten, de öppna betesmarkerna och de sedan sekler bildade radbyarna sätter sin prägel på hela det 
öländska landskapet. Innanför strandängarna ligger öppna eller buskbevuxna utmarker. På de låga 
strandvallarna växer stäppartade torrängar med rikligt örtinslag. 

Strandängarna och våtmarkerna har ett rikt fågelliv och är av stor betydelse för häckande och 
rastande fågel. Ett fenomen som världens alla ornitologer har upptäckt sedan länge. 
Utmed kusten finns stora arealer med grunda ler- och sandbottnar som är viktiga lek- och uppväxt -
-områden för fisk. 

Känner du för att fiska så kan du landa en öring eller lax på flera ställen längs östra Öland.

Naturreservatet i Beijershamn, söder om Färjestaden, är ett paradis för fågel- och natur-
intresserade. Här finns också Ölands största bestånd av fjärilar, över 600 svenska fjärilsarter 
har under åren påträffats i området. Vind och vågor har bidragit till en unik naturmiljö med 
en blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. 

Beijershamn bjuder också på ett stycke spännande historia som berättar om ett hamnbyg-
ge som totalt kom att misslyckas. På initiativ av hovstallmästare Beijer, dåvarande arrendator 
på  Ottenby kungsgård startade bygget av hamnen omkring 1850 för att konkurrera med 
Färje staden om gods- och persontrafiken över Kalmarsund. Cirka sju år senare stod hamnen 
klar och man fick färjerättigheter. Det visade sig snart att hamnen var felkonstruerad och 
vind- och strömförhållanden gjorde att hamnen slammade igen och sjöfarten fick stora pro-
blem, så hela projektet föll. Idag återstår bara den två kilometer långa piren ut i Kalmarsund 
som ett monument över det misslyckade hamnbygget. 

En säregen natur...

Foto: Per Påhlsson
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Foto: Joachim Grusell

En meningsfull fritid...
På Öland finns det mycket att göra på fritiden. Vill du ha en aktiv  fritid finns flera vandrings- och cykelleder, sporthallar och  
simhallar med mera. Vill du ta det lugnt kan du göra ett besök på biblioteket eller ta en stilla promenad längs stranden.
Här finns ett rikt föreningsliv som vuxit fram genom framsynta och engagerade människors arbete. Här presenterar vi några 
aktiviteter. Du hittar säkert flera! 

Sporthallar 
och gymnastiksalar
Sporthallar och gymnastiksalar finns i Löttorp, 
Köpingsvik, Borgholm, Gärdslösa, Rälla, 
Glömminge, Färjestaden, Torslunda, Gårdby, 
Mörbylånga och Södra Möckleby. Boka hallar-
na via telefon eller hemsidan:
Borgholm: 0485-880 35 
http://fri.borgholm.se/bokning 
Mörbylånga: 0485-470 00 
www.morbylanga.se/lokalbokning 

Badplatser
Ölands kuststräcka är ca 50 mil lång och här 
finns minst 50 etablerade badplatser. Längs hela 
kusten hittar du allt ifrån välbesökta sandstränder 
till  enskilda stränder om du vill bada väldigt nära 
naturen. Vilken badplats blir din favorit?

Cykel- och 
vandringsleder
Cykel- och vandringslederna tar dig ut på vägar 
och stigar, genom unika natur- och kultur miljöer 
och till fantastiska platser som bara kan nås med 
cykel eller till fots. På Öland finns väl skyltade 
cykel- och vandringsleder, till exempel Böda 
vandringsled, Ölandsleden, Mörbylånga leden,  
Skulpturleden, Stora Alvarleden och Göss- 
lundaleden.

Sök i föreningsregistret
I kommunernas föreningsregister kan 
du  söka kontaktuppgifter till alla föreningar. 
www.borgholm.se/foreningar 
www.morbylanga.se/foreningsregister

Golfens Öland
Det milda vädret gör att golfsäsongen på 
Öland är lång. Här finns sju golfbanor med 
olika  karaktärer. Du hittar både links-, seaside-, 
skogs- och parkbanor. 
www.golfensoland.com  

Motionsspår 
och promenadstråk 
I Färjestaden och Mörbylånga finns anordnade 
motionsspår som passar både den vana löparen 
och nybörjaren. Båda spåren är elbelysta och 
har träningsredskap. I Borgholms tätort kan du 
med fördel använda dig av de fina naturstigarna 
i Slottsskogen, som till viss del även är elbelysta.
Elljusspår finns i anslutning till Idrottsplatsen i 
Löttorp, Högby IF.

Simhall och badhus 
Vid Åkerbobadet i Löttorp finns både inom -
-husbad och utebassäng. I Borgholm finns 
 Borgholms badhus som drivs i privat regi. På 
flera campingplatser finns även utebassänger. 
Vill du vinterbada kan du besöka Kallbadhuset 
i Borgholm, som är öppet året om efter över-
enskommelse.

Fotboll, friidrott 
och innebandy
Tre stora idrottsgrenar på Öland är fotboll, fri-
idrott och innebandy. Innebandyklubbar finns 
på  flera orter och fotboll spelas det i nästan var-
enda by. Friidrottsklubbar finns i Färjestaden 
och  Högby. Konstgräsplaner finns i Färjestaden, 
Löttorp och Borgholm. Multiarena för spontan- 
idrott finns i  Algutsrum (vid idrottsplatsen), 
Färjestaden (Färjeparken, vid Färjehallen) och i 
Borgholm (i anslutning till Slottsskolan).
www.olandsidrottskrets.se  

Bowling
I Borgholm finns en bowlinghall med åtta  banor.

Tennis
Tennishall finns i Borgholm och Färjestaden. 
Utomhusbanor finns på flera platser, bland an-
nat i Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga.

Bowls och Squash
I Borgholms tennishall finns banor för bowls 
och squash. Borgholm har Sveriges största 
bowlsförening.

Småbåtshamnar
Kommunalt ägda småbåtshamnar finns i  
Borgholm, Byxelkrok, Böda, Kårehamn,  
Sandvik, Stora Rör, Färjestaden, Mörbylånga 
och Grönhögen. 

Ridning
Ridsporten är stor på Öland. Här finns flera 
ryttarföreningar och hästgårdar. Många erbjud-
er även turridning i natursköna miljöer. 

Gym 
Gym-anläggningar finns bland annat i Löttorp, 
Borgholm, Mörbylånga, Södra Möckleby och Alby.

Motorcross
Föreningsägd motorcrossbana finns i Kastlösa. 

Boule
Inomhusanläggning för boulespel finns i Tjusby.  
Utomhusanläggningar i både privat och kom-
munal regi finns på flera orter runt om på  
Öland.
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          Foto: Per Påhlsson

Foto: Joachim Grusell Foto: Per Pålsson

Fritidsgårdar
Fritidsgården är en mötesplats där ungdomar möter kompisar och där det alltid finns nå-
gon  vuxen att prata med. Gårdarna är ungdomarnas egen arena. Här finns stora möjlighe-
ter att  förverkliga  sina idéer. All verksamhet är drogfri!

I Borgholms kommun finns det tre fritidsgårdar; 11:an i Löttorp, Blå gården i Rälla och 
Slottsgården i  Borgholm. 

I Mörbylånga kommun finns det fritidsgårdar i Färjestaden (Rubinen), Degerhamn 
(Fritte) och Mörbylånga (f.d. Zokker, verksamheten flyttar till Skansenskolan under året).  
Dessutom har vi en mobil verksamhet som finns på olika platser i kommunen. 
www.borgholm.se/fritidsgardar                  www.morbylanga.se/fritidsgardar 

Foto: Lena Petersén 

Foto: Lena Petersén Foto: Nina Sabel



Tillsammans skapar vi vår framtid!
Våra skolor håller en hög kvalitet med ett bra 
pedagogiskt innehåll. De undersökningar som 
görs kontinuerligt bekräftar att vi kan vara stolta 
över våra verksamheter. 

Verksamheten präglas av omsorg, nyfikenhet, fantasi, lek och 
glädje. Skolan är en lärande  miljö där nyfikenheten blir till kun-
skap och där det finns utrymme för kreativitet och inspiration. 

Vi vill att barnen och ungdomarna ska  utveckla goda kunskaper,  
stark självkänsla, hög social kompetens och en förmåga att ta 
 egna initiativ. 

Elever, personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skapa  
en trygg och kreativ  arbetsmiljö där alla kan trivas. Elevernas 
delaktighet och ansvar är en viktig del i verksam heten. Ett bra 
samarbete med dig som förälder skapar goda förutsättningar för 
att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Välkomna till våra verksamheter! Vi finns till för er!

I Mörbylånga kommun finns det grund  skolor i Glömminge, Gårdby, Torslunda,  Färjestaden,  
Degerhamn och Mörbylånga. I Borgholms kommun finns grundskolor i  Löttorp, Köpingsvik,  
Gärdslösa, Borgholm och Rälla. I Färjestaden finns även Ölands Friskola för årskurs 7–9.

De flesta gymnasielinjerna finns i Kalmar och drivs i Kalmarsunds Gymnasieförbunds regi eller 
privat. 

För barn och ungdomar med utvecklingsstörning finns särskolan som alternativ till grundskola 
och gymnasieskola. Särskolan är integrerad med grundskolans verksamhet och finns på Köpings skola 
(årskurs 1-6), Färjestadens skola (årskurs 1-6) och Skansenskolan (årskurs 7-9). Gymnasiesärskolan är 
en del av Kalmarsunds Gymnasieförbunds verksamhet i Kalmar.

Kommunal vuxenutbildning finns på Ölands Gymnasium för dig som är skriven i Borgholms 
kommun och på Axel Weüdel skolan i Kalmar, för dig som är skriven i  Mörbylånga  kommun.

I båda kommunerna anordnas utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Utbildning för alla åldrar

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
På Öland finns förskolor och fritidshem från Bö-
da i norr till Degerhamn i söder. Några av dem 
har specialinriktning t.ex. Reggio Emilia och 
Montessori (föräldrakooperativ). 

Ditt barn får plats i förskola, familjedaghem (pe-
dagogisk omsorg) eller fritidshem om du arbetar, 
studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig. 

Fritidshem vänder sig till barn som går i för-
skoleklass eller skola. Vi garanterar en plats inom 
fyra månader från att du  anmält ditt barn till 
barnomsorgen. 

Vi erbjuder följande verksam heter:
• Familjedaghem (ett exempel på pedagogisk 

omsorg) för barn mellan 1 och 5 år. I familje-
daghem tar en dagbarnvårdare emot barn i sitt 
hem. Förskolans läroplan Lpfö 98 är vägledan-
de även för familjedaghemmen. 

• Förskola för barn mellan 1 och 5 år. Även barn 
till föräldralediga och arbets sökande får vara på 
förskolan. Vi kan också erbjuda förskoleverk-
samhet på obekväm arbetstid.

• Allmän förskola för 3–5-åringar. Allmän för-

skola gäller från höstterminens början det år 
barnet fyller 3 år och erbjuds barn vars föräld-
er är hemma och inte har någon förskoleplats.  
Barnet är ledigt alla lov och studiedagar. All-
män förskola är avgiftsfri.

• Fritidshem för barn mellan 6 och 12 år utöver 
förskole-klassens och grundskolans tider. 

• Lovplats på fritidshem vid lov och studie dagar.
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Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö är 
”ett modernt internationellt universitet 
som betonar nyfikenhet, nytänkande 
och  nyttiggörande”. www.lnu.se  

I Skogsby finns Ölands Folkhög-
skola som bedriver utbildning i form 
av kurser och studiecirklar. Huvudman 
för skolan är Lands tinget i Kalmar län. 
www.olandsfolkhogskola.se 

Capellagården i Vickleby är en sko-
la för gestaltande arbete.  Här erbjuds 
utbildningar inom textil, möbel och 
inredning, keramik samt trädgård. Ca-
pellagården grundades för 50 år sedan 
av Carl Malm -sten. Idag är skolan en 
fristående internatskola som drivs av en 
ideell stiftelse. 
www.capellagarden.se 

Mer information om den kommunala skolan och barnomsorgen:
Borgholm: Utbildningsförvaltningen, tfn. 0485-881 14, www.borgholm.se
Mörbylånga: Barn- och ungdomsverksamheten, tfn. 0485-470 00, 
www.morbylanga.se/barn-utbildning

Kalmarsunds gymnasieförbund – www.gyf.se
Ölands friskola – www.olandsfriskola.se 
Ölands gymnasium – www.olandsgymnasium.se 
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Ange kampanjkoden 

den ger 20% rabatt 
på hela beställningen.

Välkommen till 
oss på sweDecor! 

Hos oss hittar ni ett brett utbud 
av inredningsdetaljer. Vi har flera 
leverantörer av både svensk och 

dansk design.

nyinflyttad

www.swedecor.se

Decor

sw
e se

Kul att du  
valde Öland!
Här finns det mycket att  
engagera sig i för stora och 
små, 34 vackra och intressanta 
kyrkor samt många nya vänner 
att lära känna.  
Välkommen!

Gå in på någon av våra webbsidor och ta del 
av allt du kan vara med i: 

svenskakyrkan.se/sodraoland 
svenskakyrkan.se/norraoland
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Trygghet 
för äldre 

Hemtjänst
För att du ska kunna bo kvar hemma kan du 
få hjälp av hemtjänsten med sådant som du har 
svårt att klara av själv. Insatserna kan variera 
från enklare hushållssysslor till omfattande per-
sonlig omvårdnad. Du kan också få ett trygg-
hetslarm installerat för att kunna tillkalla hjälp 
vid akuta situationer. Omfattningen av stödet 
kan variera mellan några timmar i månaden till 
hjälp flera gånger per dag. Dina behov prövas 
av biståndshandläggaren som sedan fattar be-
slut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att 
den hjälp du får alltid är behovsbedömd och att 
insatserna ser olika ut för varje person. 

Särskilda boenden
När du inte längre klarar att bo kvar i den egna 
bostaden kan du ansöka om särskilt boende. 
Här finns det personal dygnet runt. I Borgholms 
kommun finns fyra särskilda boenden;  
Ekbacka och Strömgården i Borgholm, Sol dalen i  
Köpingsvik och Åkerbohemmet i  Löttorp. 

I Mörbylånga kommun finns fyra särskil-
da boenden; Äppelvägen i Färjestaden samt  
Rönningegården, Villa Viktoria och Lindero i 
Mörbylånga. 

Det finns också möjlighet till korttids platser, 
växelvårds- och avlastningsplatser samt så kallad 
trygghetsplats vid akut behov.

Fixartjänst för äldre

Det ska vara tryggt att åldras på Öland. Vård och omsorg är en av kommunernas 
viktigaste uppgifter. Så länge som möjligt ska du kunna bo kvar hemma och leva 
ett aktivt och självständigt liv. När du inte klarar av alla praktiska uppgifter längre 
kan du ansöka om hjälp i form av hemtjänst eller särskilt boende.

Snöskottning och gräsklippning
I båda kommunerna finns en fixartjänst 
för dig som är äldre (70 år i Borgholm och  
65 år i Mörbylånga). 
Fixartjänsten kan hjälpa till med enstaka 
sysslor i hemmet. Tjänsten är gratis.

Kontakt: 
Borgholms fixartjänst, tel 0730-69 79 96 
(månd-fred 13–15.30)
Mörbylångas fixartjänst, tel: 0485-478 33
(månd och torsd 8–16)

Bor du i Mörbylånga kommun och har 
hemtjänst och/eller trygghetslarm kan du 
få hjälp med snöskottning. Beställ på tel 
0485-470 76 (vardagar kl. 7 - 9). 

I Borgholms kommun kan pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning få hjälp 
med snöskottning och gräsklippning (som-
marsäsongen). Beställ på tel 0485-881 99

En aktiv röst

Vårt mål är att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra 
människors villkor och att samtidigt ge stöd till dem som drabbas här och nu. På 
www.amnesty.se finns många möjligheter för dig att vara med och påverka och 
bli en aktiv röst för de mänskliga rättigheterna. 
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Foto: Helmut Pettersson

Räddningstjänsten 
på Öland

Är du beredd när det händer?
Har du tänkt igenom hur du skulle klara dig 
vid exempelvis ett längre elavbrott? Här är lite 
tips på vad du kan ha i din krislåda:
• Fotogenlampa och bränsle 
• Stearinljus, värmeljus och tändstickor
• Ficklampa med extra batterier
• Batteridriven radio med extra batterier (kom 

ihåg att du i nödfall kan lyssna på radio en 
kort stund i bilen)

• Dunkar att hämta vatten i
• Husapotek 
• Extra element eller värmare (kan exempelvis 

drivas med fotogen)
• Sovsäck, filtar och varma kläder

• Våtservetter till hygien
• Friluftskök och bränsle
• Mat som klarar rumstemperatur,  

matkonserver och öppnare

Användbara hemsidor 
– innan strömmen går!
www.dinsakerhet.se – Tips för stora och små 

om risker och säkerhet
www.civil.se – Tips och råd från Civilförsvars-

förbundet
www.krisinformation.se – Information om på-

gående krishändelser
www.facebook.com/krissamverkan.kalmar  
- Information om krishändelser i länet

Räddningstjänsten på Öland är gemensam för 
Mörbylånga och Borgholms kommuner. Brand-
stationer finns i  Degerhamn, Mörbylånga, Fär-
jestaden, Runsten, Borgholm och Löttorp. Under 
de mest intensiva sommarveckorna finns även 
en extra utryckningsenhet placerad vid Böda 
Sand på norra Öland.

Stöd till personer  
med funktionsnedsättning
Du som behöver särskild hjälp på grund av 
funktionsnedsättning kan få olika former av 
stöd så att du har möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och 
med respekt för din integritet. Här nedan ser 
du några exempel på vad du kan få hjälp med:

Bostadsanpassning
Kommunen kan ge bidrag till handikappan-
passning av permanentbostäder. Bidraget 
ska användas till sådant som underlättar ditt 
dagliga liv i hemmet. Det kan till exempel 
handla om att specialutrusta köket så att det 
blir  lättare att laga mat och att äta, eller sätta 
in bredare dörrar och ta bort trösklar så att 
en rullstol kan komma fram.

Parkeringstillstånd
Om du har stora svårigheter att förflytta dig 
till och från din bil inom rimligt gångav-

stånd från parkeringsplatsen kan du ansöka 
om ett parkeringstillstånd. 

Färdtjänst
Om du har en bestående funktionsned-
sättning som gör att du inte kan åka med 
allmänna kommunikationer kan du ansöka 
om färdtjänst och riksfärdtjänst, så kallad 
särskild  kollektivtrafik. Intyg från läkare be-
hövs.

Ansökan om färdtjänst görs hos Kalmar 
Länstrafik (KLT), tfn. 010-212 10 21.

Hjälp i hemmet eller personligt stöd
Du kan, utifrån ditt behov, få hjälp med 
personlig omvårdnad, personlig assistans, 
ledsagning, boendestöd, annan bostad med 
mera. Biståndsbedömning krävs. 

Råd och stöd i olika situationer i livet
Av olika skäl kan vi någon gång behöva stöd 
i vårt dagliga liv. Här har kommunen ett 
omfattande ansvar att ge stöd. Individ- och 
familjeomsorgen ger råd, stöd och behand-
ling vid sociala eller ekonomiska problem. 
Har du eller någon du känner problem med 
missbruk av alkohol och/eller droger kan du 
få hjälp i form av råd och stöd, samtal och 
behandling i öppenvård och institutions-
vård. 

Kommunen kan också ge hjälp med föl-
jande: 

Stöd till dig som vårdar en anhörig
Om du hjälper en person som på grund av 
sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning 
inte klarar vardagen, kan du få hjälp och 
stöd genom anhörigkonsulent. Det är viktigt 
att du får det stöd du behöver för att känna 

dig trygg och lugn. Du kan få en förbätt-
rad livssituation, finna ork och glädje som 
underlättar i vardagen. Du  behöver inte vara 
släkt med den som får din hjälp – du kan få 
stöd även om du är en god vän, granne eller 
annan närstående.

Familjerådgivning
Familjerådgivningen riktar sig till par och 
familjer som upplever någon form av rela-
tionsproblem. 

Budget- och skuldrådgivning
Om du behöver hjälp med att planera din 
ekonomi kan budgetrådgivaren hjälpa dig. 
Tillsammans tar ni reda på vilka möjligheter 
det finns till förändring. Du får också hjälp 
med att göra en budgetkalkyl. 

Kontakt:
Akut: SOS, tfn 112
Räddningstjänsten Öland: 
0485-470 00 (växel)

Hjälp oss förändra 
södra Öland!

Eva Öberg
Mörbylånga

eva.oberg@morbylanga.se 
0760-18 41 92  

Apoteket 
Köpmangatan 17, Mörbylånga 
apoteket.se Tel 0771 - 450 450

Välkommen till ditt 
Apotek i Mörbylånga!
Hos oss kan du hämta ut receptförskrivna läkemedel. 
Men du kan även hitta dina favoriter bland Apotekets 
egna produkter och receptfria läkemedel. 

Öppettider:  Måndag – Fredag  9.30 – 17.30 

Välkommen till ditt 
Apotek i Mörbylånga!

Hos oss kan du hämta ut 
receptförskrivna läkemedel. Men 
du kan även hitta dina favoriter 

bland Apotekets egna produkter 
och receptfria läkemedel. 

Öppettider:  
Måndag – Fredag  9.30 – 17.30 

Köpmangatan 17, Mörbylånga 
apoteket.se Tel 0771 - 450 450

Vill du lära känna 
nya vänner?
Välkommen till Lions på Öland

Borgholm: Svea Alfredsson 072- 312 39 72
Färjestaden: Bo Sevborn 070-892 88 55
Mörbylånga: Sandra Brunsberg 070-417 75 53

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0  www.barncancerfonden.se
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Foto: Annica Ohlsson

Bygga och bo på Öland! 
Det är många som vill bosätta sig på Öland, vilket vi förstås är stolta över. 
Den stora efterfrågan på bostäder gör att det pågår ett aktivt arbete med att 
planera nya attraktiva områden. 

Arbetet är ansvarsfullt eftersom planerna ska möjliggöra både ny bebyggelse och bevara den 
öländska kulturen. Stora delar av Öland är skyddade genom olika riksintressen, Natura 2000 
och strandskydd med mera, som kommunerna tar hänsyn till vid planarbetet. För att  balansera 
utveckling och bevarande förs alltid en dialog med berörda under arbetet. 

På kommunernas hemsidor finns mer information om hur planarbetet går till och vilka 
 detaljplaner som är på gång. 
www.borgholm.se      www.morbylanga.se

Bygglov
Ska du bygga om eller bygga nytt,  bygga till eller ändra en byggnad måste du ha 
bygglov från kommunen. Bygglov behövs även för ändrad användning av en byggnad 
eller för att ändra en byggnads yttre. Ska du riva någon byggnad eller schakta mark 
måste du ansöka om lov även till detta. 

Olika regler gäller för om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. 

Kontakta kommunen för information om vad som gäller i området där du bor.

Tänk på miljön och 
vårda Öland varsamt! 

Foto: Anna Erici

Vi har alla ett stort ansvar för miljön och den hållbara utvecklingen av Öland. Kommunerna 
kan bidra med att se till att vi uppnår en effektiv energianvändning när vi planerar bebyggelse, 
renoverar fastigheter och köper in livsmedel eller resor i t.ex. färdtjänst och skolskjuts. Kom-
munen vill också göra det lättare för dig som bor eller arbetar i kommunen att välja miljövän-
liga alternativ, till exempel genom miljöarbetet i skolan, möjligheten att använda fjärrvärme 
och genom arbete för att få igång en infrastruktur för förnybara bränslen, som biogas och el.

Det handlar om att tänka långsiktigt och inse att de val du och jag gör påverkar och 
förändrar; att ta cykeln till jobbet, köpa lokalt producerad mat, sortera hushållsavfall, släcka 
onödig belysning och stänga av elapparater som inte används är avgörande steg mot en hållbar 
utveckling för oss alla.

Ölands kommuner har höga ambitioner när det gäller att skapa ett klimatsmart samhälle, 
men vi kan inte lyckas med omställningen själva – alla behöver dra sitt strå till stacken.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något! 
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De senaste åren har vattennivåerna sjunkit till 
historiskt låga nivåer. Tack vare en riklig ne-
derbörd hösten 2016 stabiliserades grundvat-
tennivåerna, men på flera håll är vattenbristen 
fortfarande tydlig.

Kommunerna arbetar intensivt med att säker-
ställa vattentillgången på kort och lång sikt, men 
det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt 
med att spara på vattnet. Det är viktigt att vi på-

minner varandra om situationen och att vi alla gör 
en insats. Vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla 
hjälpas åt att spara på det livsviktiga livsmedlet. 
Varje droppe räknas!

Läs våra spartips på 
www.morbylanga.se/sparavatten 
www.borgholmenergi.se/vatten-avlopp
www.facebook.com/vattensmart   

Utbyggnad av de kommunala VA-näten sker kon-
tinuerligt för att fler fastigheter ska kunna ansluta 
sig till kommunalt vatten och avlopp. Kommu-
nerna har VA-planer och en gemensam VA-policy 
som beskriver vilka satsningar som ska ske och 
vilka områden som ska anslutas härnäst. 

Om du har enskilt vatten och avlopp ansva-
rar du själv för att kraven på avloppsrening och 
dricksvattenkvalitet uppfylls. Kommunen inven-

terar de enskilda avloppen och bebyggelse inom 
vattenskyddsområde prioriteras. Alla enskilda av-
loppsanläggningar ska ha tillstånd och nå tillräck-
liga krav på rening. Vid inventeringen får du som 
fastighetsägare information om vilka åtgärder som 
behövs för att få ett godkänt avlopp. 

Du som har en egen brunn ansvarar själv för 
brunnen och kvaliteten på dricksvattnet. För att ta 
reda på kvaliteten bör du ta prover vart tredje år. 

Vatten och avlopp

Kommunernas energirådgivning är kostnadsfri 
och vänder sig till hushåll, föreningar, småföre-
tag och organisationer. Du kan få information 
om energikällor, uppvärmningssystem, gällande 
regler samt hur du kan minska och effektivisera 
din energianvändning. 

Energirådgivning
Om du bor i Borgholm, Löttorp, Mörbylånga 
och Färjestaden kan det finnas möjlighet att 
 ansluta din fastighet till fjärrvärme. Fjärrvärme 
från en panncentral är ett miljövänligt alternativ 
när man ska värma upp bostäder, lokaler, sko-

lor med mera. I stället för att varje hus har sin 
egen panna levereras fjärrvärmen från en central 
 anläggning. Bränslet består i huvudsak av skogs-
flis och pellets. 

Anslut din fastighet till fjärrvärme!
Är du nyinflyttad (permanentboende) vid en 
väg som inte omfattas av kommunal snöröjning 
måste du ansöka om detta. Ansökningsblankett 
finns på respektive kommuns hemsida. 

Kommunal snöröjning 

Foto: Catherine Hevelius

Avfall, åter- 
vinning och 
kompostering 

Hushållssopor och matavfall
Att sortera ut sitt matavfall är en enkel hand-
ling, som ger stora miljövinster. Lägg matav-
fallet i den gröna separata påsen, förslut påsen 
med en dubbelknut och släng i ditt befintliga 
sopkärl. Efter att de gröna påsarna avskilts 
mals matavfallet ner för att bli till biogas och 
biogödsel. 

Sopkärlet töms varannan vecka enligt 
schema. Ställ kärlet vid tomtgräns eller på an-
given plats i god tid före hämtning. 

Kompostera
Kompostering är ett bra sätt att minska mäng-
den avfall och samtidigt få näringsrik jord. För 
att kompostera hushållsavfall krävs en ska-
dedjurssäker behållare och att du gör en skrift-
lig anmälan. För att kompostera trädgårdsav-
fall behövs ingen  anmälan – bara sunt förnuft.

Återvinning
På återvinningsstationen lämnar du för-
packningar, tidningar, glas och batterier. För 
närmaste återvinningsstation se www.ftiab.se 
 eller ring 0200-88 03 11.

Miljöfarligt avfall, skrymmande avfall 
och grovsopor lämnar du på återvinnings-
centralen. Återvinningscentraler finns i 
Böda,  Kalle guta, Mörbylånga och Färjesta-
den. I Mörbylånga är det Kalmarsundsre-
gionens renhållare (KSRR) som är ansvarig 
och i Borgholms kommun är det Borgholm  
Energi AB.

Mer information:
Borgholm Energi, tfn. 0485-883 00, 
www.borgholmenergi.se 
KSRR, tfn. 020-40 43 00, www.ksrr.se

Var rädd 
om vårt 
vatten! 

Nyinflyttad? 
Som kund hos oss på Bixia får 
du alltid 100% förnybar el från 

sol, vind och vatten. 

Ring oss på 0485-883 00 
Bixia - en del av Borgholm Energi 

www.borgholmenergi.se 

Jaxxservice hjälper 
dig med 
värmepumpar 
och vitvaror

0702-42 70 68 
www.jaxxservice.se

Bil- och passagerarfärja 
Sommartrafik 16/6-13/8, 19/8-20/8 

Oskarshamn–Byxelkrok

www.olandsfarjan.se • Bokning 0499-449 20, 070-621 42 60

Omvandla solenergi till el!
Öland är en av Sveriges solsäkraste 

platser. Vi hjälper dig med planering och 
installation. 

www.akerboel.se
070-659 13 51 el 070-659 13 52

Din elpartner på Öland. Din elpartner på Öland. 

Omvandla solenergi till el!
Calle målare 070-319 42 99

Vår måleriavdelning hjälper dig med allt 
inom måleri och fönsterrenoveringar.

Vi utför allt inom el, 
tele, larm & nätverk. 
Samt installation av 
solelsutrustning.

www.akerboel.se
070-659 13 51 el 070-659 13 52

Vår måleriavdelning hjälper 
dig med allt inom måleri och 
fönsterrenoveringar.
Calle målare 070-319 42 99

Omvandla solenergi till el! 
Öland är en av Sveriges solsäk-
raste platser. Vi hjälper dig med 
planering och installation. 

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1



SERVICECENTER 
kommunkontoret  470 00
Mån–fre 8–17
Dag före röd dag 8–12
Fax 0485-472 71
Besöksadress: Trollhättevägen 4
Postadress: 386 80 Mörbylånga
E-post: kommun@morbylanga.se
Hemsida. www.morbylanga.se

FELANMÄLAN 
vatten, avlopp och fjärrvärme 
under kontorstid  470 00
efter kontorstid  0470-170 13

AKUTA SOCIALA ÄRENDEN
– under kontorstid  470 00
– efter kontorstid       112

BARN OCH UTBILDNING
Grundskolor och förskolor
Alby, Tanneförskola   477 44
Algutsrums förskola  477 44
Degerhamn, Alunskolan 472 08
Färjestaden, skolexp.  472 32
Färjestaden, förskoleexp. 472 32
Glömminge skola/förskola 477 44
Gårdby skola/förskola 477 44
Mörbylånga, skolexp.471 95, 472 08
Mörbylånga, förskoleexp. 472 08
Torslunda skola/förskola 471 06
Gymnasie-/vuxenutbildning
Kalmarsunds Gymnasieförbund
  0480-45 15 00
Kulturskola  471 58

BIBLIOTEK
Huvudbibliotek Mörbylånga 471 59
Filialer: Färjestaden  471 69
Degerhamn  473 29

BORGERLIG VIGSEL 470 17
  470 19

BOSTADSANPASSNING 470 63

ENERGIRÅDGIVNING 474 89

FAMILJERÅDGIVNING
 0480-45 09 99

FÖRENINGS- OCH 
FRITIDSVERKSAMHET 471 56
  471 99

KOMMUNLEDNING 
Kommunchef  470 11
Ekonomichef  470 00
Personalstrateg  473 83

KOMMUNSTYRELSE 
Ordförande  470 12
Sekreterare  470 16

KULTURVERKSAMHET 
 471 55, 478 60

MILJÖVERKSAMHET 478 44

MÖRBYLÅNGA BOSTADS AB 
  472 52

NÄRINGSLIVSVERKSAMHET 
 470 07, 470 08

PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 
Kundservice, bygglov, bostads-
anpassning m.m. 470 65, 472 03

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningschef   478 70
Säkerhetsingenjör   474 60
Upplysning eldning utomhus  
   0470-463 57

SOCIALTJÄNST, VÅRD OCH 
OMSORG
Individ- och familjeomsorg exp 
 471 84

SKORSTENSFEJARMÄSTARE 
Sotaren Sandberg & Co 777 28

ÖVERFÖRMYNDARE
mån, tor kl. 9-12  475 33 

SERVICECENTER 
Stadshuset    880 00
Mån–fre 8–16  
Dag före röd dag öppet 8–12
Fax: 0485-129 35
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10
Postadress: Box 52, 
387 21 Borgholm
E-post: kommun@borgholm.se 
Hemsida: www.borgholm.se

FELANMÄLAN 
gällande el, fjärrvärme, 
vatten och avlopp (Borgholm Energi)
under kontorstid   883 00
efter kontorstid   101 02

BARN OCH UTBILDNING 
   881 14
Barnomsorg
Norra kommundelen   881 51
Mellersta kommundelen 886 65
Södra kommundelen   886 90
Grundskolor
Södra rektorsområdet, rektor 882 00
Expedition    886 90
Kulturskolan, rektor   881 16
Köpings skola expedition 886 90
Slottsskolan, expedition 881 28
Viktoriaskolan, expedition 886 65
Åkerboskolan, expedition 881 51

ÖLANDS GYMNASIUM/
KOMVUX,  expedition 884 20

BORGHOLM ENERGI
Teknisk verksamhet   883 00

BIBLIOTEK
Huvudbibliotek Borgholm  880 70
Filialer
Löttorp   880 84
Runsten   880 92
Rälla   886 94

BORGHOLMS SLOTT  885 00

BORGERLIG VIGSEL 880 15

ENERGIRÅDGIVNING 880 00

FAMILJERÅDGIVNING 
 0480-45 09 99

FRITIDSVERKSAMHET 880 35
Badhus Åkerbobadet Löttorp 881 49
Fritidsgårdar
Blå gården, Rälla   886 93

Slottsgården, Borgholm 881 46
11:ans fritidsgård, Löttorp 886 22

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
sekr   880 18

KOMMUNLEDNINGSKONTOR 
   880 15
Kommunchef   880 10
Ekonomichef   880 25
Personalchef   880 30

KOMMUNSTYRELSE sekr 880 18

KULTURVERKSAMHET 880 81

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningschef    478 70
Säkerhetsingenjör    474 60
Upplysning eldning utomhus
  0470-463 57

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖR-
VALTNING
Kundservice, bygglov, planärenden, 
miljöverksamhet och 
bostadsanpassning   880 00

SOCIALTJÄNST, VÅRD OCH 
OMSORG
Socialkontor, expedition  880 85
Öppet mån 8–17, 
tis–tors 8–16
fre 8–15. 
Lunchstängt 12–12.45

SKORSTENSFEJARMÄSTARE 
Sotaren Sandberg & Co 777 28

ÖVERFÖRMYNDARE
  881 79

Viktiga telefonnummer till kommunerna
Foto: Jonas JanssonLånge Erik, norra udden Långe Jan, södra udden. 


