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En dator per elev  ska höja  
motivationen! 

Skolmatsedeln i mobilen
Nu kan du ladda ner matsedeln 
för Mörbylånga kommuns skolor 
och förskolor till din mobil. 
Appen är gratis och finns både 
för Iphone och Android.

Så här gör du för att ladda ner 
appen:

Gå in på Android Market eller 1. 
Appstore
Sök efter Mashie2. 
Ladda ner appen3. 
Sök efter önskad skola eller 4. 
förskola och spara ner den 
som favorit.

Matsedel med närings-
innehåll på webben
I matsedeln på webben kan du få 
information om näringsinnehåll 
och energifördelning för varje 
måltid.

Matsedel för skolor och för- 
skolor: www.morbylanga.se/skolmat 

Matsedel för särskilda boenden: 
www.morbylanga.se/matsedel-omsorgen 

”En egen dator till varje elev höjer 
motivationen för skolarbetet och gör 
eleven bättre rustad att klara sig i 
livet utanför skolan.”

Kommunfullmäktige har beslutat att  
satsa på en dator per elev från och med 
höstterminen. Syftet med satsningen är 
att öka motivationen för skolarbetet och 
uppnå bra resultat, där den egna datorn 
blir ett viktigt verktyg för eleven.

Vid höstterminens start kommer vi 
att dela ut datorer till de nya eleverna i 
årskurs 4 och årskurs 7. Eleverna får en 
PC, hörlurar och en ryggsäck. Datorn 
får användas både i skolan och hemma. 
Eleven tar hem sin dator varje dag och 
ser till att batteriet är fulladdat till nästa 
skoldag. Garanti och försäkring ingår.  

Forskning visar på många fördelar
Forskning och erfarenheter från andra 
kommuner visar att en dator till varje 
elev höjer motivationen för skolarbetet 
och gör eleven bättre rustad att klara 
sig i livet utanför skolan. En egen dator 
bidrar också till en lugnare och bättre 
arbetsmiljö i klassrummet.

Pedagogernas arbete underlättas
För pedagogerna innebär satsningen 
många fördelar, t.ex. mera variation, 
motivation, fördjupning och effektivitet 
i undervisningen. 

Det blir lättare att anpassa under-
visningen till individen. Datorn ger 
flera möjligheter för elever i behov av 
särskilt stöd att utvecklas. Duktiga och 
studiemedvetna elever kan hitta nya 
utmaningar och utveckla sin kompetens. 

Ambitionen är också att undervis-
ningen ska bli effektivare. Datorerna 
finns alltid till hands och är alltid upp-
kopplade mot nätet. 

Många pedagoger har sedan länge 
haft datorn som sitt hjälpmedel och 
är därför väl rustade att möta de nya 
utmaningar satsningen innebär. All 
personal kommer också att få kompe-
tensutveckling och fortbildning.



I flera bostadsområden i Mörbylånga 
kommun har man problem med rök 
och stoft från eldning i kaminer och 
pannor. Utsläppen drabbar alla, men 
framför allt astmatiker och människor 
med luftrörs- och andningsproblem. En 
del av utsläppen är också cancerfram-
kallande och dessa ämnen kan vi få i 
oss via maten, eftersom de hamnar på 
åkermark. 

Större delen av de farliga utsläppen är 
ett resultat av ofullständig förbränning 
från eldning både i kaminer, pannor 
och vid utomhuseldning. 

Elda så här för att minska  
problemen:

Eldning får endast ske med torrt •	
bränsle avsett för ändamålet. 
Eldning ska ske på ett sådant sätt •	
att god förbränning uppnås. Se till 
att snabbt få ordentlig fyr och hög 
temperatur i eldstaden. Se till att luft-
tillförseln är god och stäng inga spjäll. 
Pyrelda inte.

Röken visar om du eldar rätt. Vid •	
dålig förbränning får du svart rök 
med kraftig lukt. Är röken gulaktig 
betyder det att den innehåller mycket 
tjära. Röken ska vara vit eller genom-
skinlig när man eldar på rätt sätt. 
Trädgårdsavfall i form av torra kvistar •	
och löv får eldas utomhus utan till-
stånd. Inom detaljplanelagt område är 
dock eldning av torrt trädgårdsavfall 
endast tillåten på våren (vecka 16-17) 
och på hösten (vecka 40-41).
Vid all eldning ska god förbränning •	
uppnås. 
Välj en plats och en tidpunkt för din •	
eldning så att inte de kringboende 
störs.
Att elda avfall i tunnor och i naturen •	
är förbjudet enligt miljöbalken!

Visa hänsyn till dina grannar. Tänk på 
att många människor kan få allergiska 
problem av rök!

Elda rätt - tänk på miljön och dina grannar!

För trafiksäkerhetens skull är det viktigt 
att sikten i gathörnen inte skyms av 
växtlighet och dylikt. Trottoarerna ska 
också vara fria från ogräs samt skottas 
och halkbekämpas vintertid. Som  
fastighetsägare är detta ditt ansvar. 
Tänk på följande:

•	 Fotgängare	och	trafikanter	får	inte	
störas av utstickande växter eller för 
höga häckar. Kontrollera att sikten 
inte är skymd för trafikanter vid din 
utfart från tomten.

•	 Har	du	en	hörntomt	ska	du	se	till	
att det finns 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.

•	 Om	din	tomt	ligger	inom	detalj-
planelagt område och gränsar till en 
trottoar är du som fastighetsägare 
ansvarig för att trottoaren hålls fri 
från ogräs och annan växtlighet samt 
skräp o.dyl. Vintertid ska trottoaren 
skottas och halkbekämpas.

Har	du	frågor	om	vilka	regler	som	
gäller kan du kontakta arbetschef   
Roland Nanberg, tel 0485-470 42, eller 
byggnadsinspektör Monica Ingvarsson, 
tel 0485-470 63.

Håll trottoaren ren från växtlighet och klipp häcken! 



Röjning av kommunens park- 
och grönområden
Nu röjer vi våra park- och grönom-
råden för att de ska bli mer trevliga 
och trygga att vistas i för allmänheten. 
Röjningsarbetet pågår under vintern 
och våren och fortsätter sedan till 
hösten igen.

Har du lagt upp ris och ved eller 
anordnat en kompost på kommunal 
mark?

Tyvärr förekommer det att privat-
personer lägger ris och ved eller 
anordnar komposter och byggnader 
på kommunal mark. Marken används 
också ibland för uppställning av bilar, 
båtar och släpvagnar. Detta är inte 
tillåtet. Vi ber dig därför att ta bort 
det som tillhör dig, så att kommunens 
personal kan utföra röjningsarbe-
tet. Materialet kan också vara hinder 
för räddningsinsatser i samband med 
bränder eller annat påbud.

Har	du	frågor	eller	vill	ha	någon	
speciell åtgärd utförd i din närmiljö 
kan du kontakta arbetschef  Roland 
Nanberg, tel. 0485-470 42

Ung Kultur Möts - på Öland
I år arrangerar 
vi UKM Öland, 
den 27 april kl. 
18.00 på Zokker i 
Mörbylånga.  

Du som är mellan 13 och 20 år är väl-
kommen att anmäla dig med ditt bidrag. 
Det kan vara allt från fotografi till 
musik, från dans till trolleri och från 
poesi till hantverk. UKM är möjlighe-
ternas festival!

UKM står för Ung Kultur Möts och 
är en festival där ungas eget skapande 
är i fokus. Varje år arrangeras det 
lokala och regionala festivaler och en 
riksfestival. 

Som konstutövare, musiker, filmare, 
poet eller liknande får du tillgång 
till fem minuters scentid med pro-
fes sionellt ljud och ljus eller en 
utställningsyta på 1,5 x 1,5 meter. Alla 
som anmäler sig får vara med! Anmäl 
dig på www.ukm.se.

Vill du vara med och arrangera festivalen?  
Kontakta Jutta Swärdh, tel 0485-471 55,  
jutta.swardh@morbylanga.se, om du 
har frågor eller om du vill vara med och 
arrangera festivalen. Alla behövs. 

Folkhälsoplan
Folkhälsorådets politiker har valt ett 
antal mål och fokusområden som vi 
kommer att jobba efter för att förbättra 
folkhälsan. Fokusområdena är: 

Kärlek, relationer och sex •	
Livsstil •	
Psykisk hälsa och välbefinnande •	
Alkohol- och drogfri uppväxt •	
Tobaksfri uppväxt •	
Trygghet och säkerhet•	

Detaljerade mål under varje fokusom-
råde finns i folkhälsoplanen.

Under 2012 kommer vi jobba extra med 
området Psykisk hälsa & välbefinnande. 

Hela	folkhälsoplanen	finns	på	 
www.morbylanga.se/folkhalsa. 

Evenemangstips på  
biblioteken!

Alla evenemang på biblioteken är 
gratis.	Hjärtligt	välkommen!

Slöjd-café
13 mars kl. 18.30 på Färjestadens 
bibliotek. Alla från 10 år och uppåt 
är välkomna att slöjda plåtblom-
mor. Biblioteket bjuder på fika. 
Begränsat antal platser. Föranmälan 
på tel 471 69.

Släktforskarhjälp med KLGF,  
(Kalmar läns Genealogiska  
Förening, www.klgf.com)
10 mars kl. 11-13 på Färjestadens 
bibliotek, och 14 april kl. 11-13 på 
Mörbylånga bibliotek.

Världsbokdagen 23 april,  
Författarbesök, Edna Alsterlund
23 april kl. 19, Mörbylånga bib-
liotek. Edna Alsterlund har skrivit 
boken ”Den längsta ronden” om 
sitt liv tillsammans med boxaren 
Ingemar Johansson. Efter femton 
goda år tillsammans drabbas 
Ingemar av Alzheimers sjukdom. 
I boken berättar Edna om anhö-
rigvårdarens svåra och utsatta 
situation. Begränsat antal platser! 
Boka gärna på tel 0485-471 51.

Hållbar utveckling i slöjd – slöjd 
håller
En	vandringsutställning	av	Hem-
slöjdskonsulenterna i Kalmar län 
i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Färjestadens biblio-
tek 28 februari - 17 mars.

Ny bibliotekskatalog! 
Välkommen att besöka vår webb-
katalog, där du bland annat kan 
söka, låna om och reservera 
böcker: www.bibliotek.morbylanga.se

Mörbylånga kommun släcker för 
klimatet - gör det du med!

Lördagen den 31 mars 2012 kl. 20.30 
genomförs världens största miljömani-
festation,	Earth	Hour.	Genom	att	släcka	
ljuset en timme skickar du en viktig 
signal till beslutsfattare att ta klimatet 
och miljön på allvar. 

Mörbylånga kommun har anmält sig 
till manifestationen. Vad vi kommer att 
göra kan du läsa på www.morbylanga.se. 



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

Taxor för fjärrvärme, vatten och avlopp 2012

Fjärrvärme, villa (max 25kW-växlare) 
Anslutningsavgift: 20 000 
Fast avgift (kr/år): 1 569 
Förbrukningsavgift (öre/kWh): 90,4

Anslutningsavgifter vatten och avlopp
Vatten, spill- och dagvatten 132 037 
Vatten, spillvatten 105 630 
Vatten 45 922 
Spillvatten 59 708

Alla priser är inklusive moms. 

Taxa 11 - Fastigheten är kopplad till kommunens vattenledning och har 
egen avloppsanläggning där kommunen inte har något avlopp. 
Kostnad: 1 414 kr/år och 13,20 kr/m3 förbrukat vatten

Taxa 12 - Fastigheten är kopplad till kommunens avloppsnät och har vatten 
från egen brunn. Kostnad: 2 734 kr/år

Taxa 13 - Fastigheten är kopplad både till kommunens vattenledning och 
avloppsnät. Kostnad: 2 827 kr/år och 26:40 kr/m3 förbrukat vatten

Öppningsavgift efter vattenavstängning med anledning av obetald faktura, 
581 kr

Kostnaderna avser 1 st ”lägenhet” på fastigheten. Finns flera lägenheter till-
kommer ett lägenhetspåslag. En lägenhet ska uppfylla grundkraven sov- och 
kokmöjligheter samt toalett.

Ansökningsblankett för anslutning till kommunala ledningar finns på 
www.morbylanga.se/blanketter. Kontakta kommunen innan inkopplingsarbetet 
påbörjas.

Du kan lämna mätarställning för vatten, avlopp och fjärrvärme på 
www.morbylanga.se 

Telefon kundtjänst: 0485-470 32, 470 33

E-post: kommun@morbylanga.se

Discgolf i Mörbylånga
Nu finns det en discgolfbana i 
Mörbylånga, närmare bestämt i 
Vågenparken, Norra viken. Banan 
kommer att invigas så fort vädret 
tillåter (vid denna tidnings presslägg-
ning är marken fortfarande täckt av 
snö). 

Discgolfen är en rekreationssport som 
växer stadigt. I Sverige finns drygt 130 
banor. Spelet går ut på att med så få 
kast som möjligt föra fram discen mot 
målet, som är en järnkorg (se bilden). 

Banan i Mörbylånga är en 9-hålsbana, 
där längden på hålen är 60-120 meter. 
Det är gratis att spela.

Seniordagarna 
23-25 april
Välkommen på Mörbylånga 
kommuns seniordagar tillsammans 
med Frisam, den 23-25 april. 

23 april: Ladan i Färjestaden - 
mässa kl. 9.00 och föreläsning 
om demens kl. 13.30
Föreläsning av Edna Alsterlund 
om demens kl.13.30. Edna 
har skrivit boken ”Den längsta 
ronden” om sitt liv tillsammans 
med boxaren Ingemar Johansson. 
Efter femton goda år tillsammans 
drabbas Ingemar av Alzheimers 
sjukdom. I boken berättar Edna 
om anhörigvårdarens svåra och 
utsatta situation.

24 april: Underhållning av Lasse 
Trofast
Alungården, Södra Möckleby kl 
13.00 

25 april: Visning av bilder från 
gamla Mörbylånga
Elisabeth Engqvist från hembygds-
föreningen visar bilder från gamla 
Mörbylånga. Plats: Lindero kl 13.30 

Kom med i Frisam! 
Frivilliga gör en guldinsats för att 
öka seniorers hälsa, livskraft och 
trygghet. Kom med du också!

Är du anhörigstödjare och 
behöver någon att prata 
med?
Tag kontakt med anhörig-/frivillig-
samordnare Britt Johansson, tel  
473 53.


