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Drogfri skolavslutningsfest 
på Ladan i Färjestaden

Kom och lyssna på rockband live. 
Titta på EM-fotboll på storbilds-TV 
(matchen Sverige-England spelas kl. 
20.45). Prova på aktiviteter som till 
exempel pilbåge och historiskt skytte. 
Vi kommer också att ordna tävlingar,  
korvgrillning med mera.  

Festen äger rum fredagen den 15 
juni kl. 18-23. Entrépriset är endast 
20 kronor. Förköpsbiljetter finns på 
Zokker, Lågan, Fritte, Friskolan och i 
Skanenskolans cafeteria.

Från årskurs 6 och uppåt. 

Självklart är arrangemanget drogfritt.

Hjärtligt välkomna!

Synpunkter, klagomål och 
medborgarförslag

Visste du att du kan framföra 
synpunkter på vårt bemötande, 
vårt förhållningssätt eller hur vi i 
kommunen utför våra tjänster?

För oss är det viktigt att få reda 
på hur vår service fungerar. Hör 
därför gärna av dig med både 
positiva och negativa synpunk-
ter. Synpunkter kan vara idéer, 
tankar, beröm eller förbättrings-
förslag.

Ett medborgarförslag kan 
du skriva om du har förslag till 
kommunfullmätkige i frågor som 
rör kommunens ansvarsområ-
den. Alla som är folkbokförda i 
Mörbylånga kommun kan lämna 
in medborgarförslag.

Mer information och blanket-
ter finns på www.morbylanga.se/
synpunkter-medborgarforslag

Skolan, fritidsgårdarna och kulturskolan bjuder in till skolavslutningsfest i 
Ladan, Färjestaden, fredagen den 15 juni kl. 18-23. Under kvällen bjuder vi på 
underhållning och massor av aktiviteter. 



Så här har dina skattepengar använts!
Det gångna året har de kommunala 
verksamheterna kostat knappt 800 
miljoner kronor. 

Drygt 80 procent av skattemedlen går 
till de prioriterade områdena barnom-
sorg, skola och äldreomsorg. 

De största intäkterna har varit kommu-
nalskatt och statsbidrag, som totalt har 
gett ca 660 miljoner. Resterande 140 
miljoner har finansierats via avgifter, till 
exempel för vatten och avlopp. 

En fortsatt god befolkningsutveck-
ling ställer naturligtvis krav på utbyggd 
kommunal service. Men det innebär 
också att Mörbylånga kommun får en 
allt bättre skattekraft som möjliggör 
satsningar för medborgarna inom olika 
områden. 

Exempel på satsningar 2011:
 En ny förskola i Snäckstrand  •	
öppnade sommaren 2011. Där kan 
man även erbjuda barnomsorg på 
obekväma arbetstider, en service som 
efterfrågas alltmer.

Ölands första konstgräsplan invigdes •	
under högtidliga former i oktober. 
Planen nyttjas av kommunens  
föreningsliv och för spontanidrott. 

Arbetet med vatten- och avlopps- •	
planen påbörjades. Arbetet ligger till  
grund för den fortsatta utbyggnaden 
av vatten och avlopp på södra och 
östra delen av Öland.

 Exploateringen av Norra Viken i •	
Mörbylånga har tagit ett stort steg 
framåt i och med försäljning av mark 
för den första etappen

Inför 2012 har kommunfullmäktige 
valt att bl.a. satsa på: 

Datorer till grundskoleelever. Vid •	
höstterminens start kommer eleverna 
i årskurs 4 och årskurs 7 att få en 
egen dator.

Ökad personaltäthet inom äldre-•	
omsorgen

 Digitalisering av biografen i •	
Mörbylånga 

 Utredning av den framtida skolorga-•	
nisationen med utgångspunkt från 
skolberedningens betänkande; att 
bygga om och bygga till skollokalerna 
i Glömminge, Gårdby och Torslunda 
samt att bygga en ny högstadieskola i 
Färjestaden.



Handlingsplan mot tobak  
för ungdomar

Handlingsplanen mot tobak för 
ungdomar har till syfte att tydliggöra 
skolans och fritidsgårdarnas gemen-
samma förhållningssätt till tobak. 

Vår förhoppning är att alla som möter 
ungdomar i kommunen både på skoltid 
och fritid har kännedom om handlings-
planens innehåll och att den efterlevs. 

Alla (ungdomar, personal och vårdnads-
havare) ska känna till hur man agerar 
om man upptäcker att en ungdom 
använder tobak. 

Genom att sätta tydliga gränser vill 
vi markera att detta är viktigt för våra 
ungdomar eftersom det handlar om 
deras framtid, hälsa och livskvalitet. 

Råd och stöd till personer 
med riskbruk och till  
deras anhöriga

Vuxenenheten kan ge samtals-
hjälp till dig som har ett etablerat 
problem med alkohol eller droger, 
eller till dig som  anser att du 
dricker lite för mycket. Det kan 
handla om att ändra ditt dryck-
esmönster eller att helt sluta med 
alkohol. 

Du kan komma till vuxenenheten 
och vara anonym, ditt besök regist-
reras inte i socialregistret. Stark 
sekretess råder. 

Du som är anhörig till en person 
som har alkohol- eller drogproblem 
kan få hjälp och stöd. Du kan t.ex. 
behöva hjälp med att ”ta ett steg 
tillbaka”. Det är näst intill omöjligt 
att förändra någon annan, men lite 
lättare att förändra sig själv och 
sina livsmönster. Om en anhörig 
lyckas göra en förändring kan det 
också påverka missbruket i positiv 
riktning.  

Till sin hjälp i samtalen använder 
socialsekreterarna olika samtalsme-
toder, som alla är beprövade och 
väl kända. 

De flesta samtalen sker individuellt 
men även gruppsamtal erbjuds om 
intresset är tillräckligt stort. 

Socialsekreterarna har lång 
erfarenhet av arbete med miss-
bruksproblem med både enskilda 
personer och grupper/familjer.

Har du frågor eller vill anmäla dig 
till någon samtalsform kontakta: 

Linda Adolfsson, 0485-471 17 
linda.adolfsson@morbylanga.se

Bertil Carlsson 0485-477 47 
bertil.carlsson@morbylanga.se

Stort intresse för nya bostäder  
i Mörbylånga

Ca 150 personer kom till Vindöga 
den 28 april när kommunen, Ecodom,  
Willa Nordic och NCC Projektbyggaren 
presenterade de pågående bostadspro-
jekten i Mörbylånga hamn. 

Satsningen på nya bostäder i 
Mörbylånga är mycket positivt, inte 
bara för Mörbylånga samhälle utan för 
hela kommunen.

Lördagen den 18 augusti genomförs 
tävlingen Ironman Kalmar. Tävlingen 
genomförs i Kalmar och på Öland. 

De tävlande kommer att simma 3,86 
km i Kalmarsund, cykla 180,2 km och 
avsluta med 42,195 km löpning. Cirka 
10 mil av cykelsträckan kommer att gå 
över Ölandsbron och på Öland. 

Vi hoppas på mycket publik och 
mycket aktiviteter längs vägarna. 
Publikvänliga platser är vid hamn-
planen i Färjestaden och på torget 
i Mörbylånga. Du kan också stå på 
andra platser längs tävlingssträckan 
och heja fram cyklisterna. 

Passa på tillfället och upplev något 
nytt och kul. Det är första gången 
en Ironmantävling genomförs i 
Skandinavien! 

Under tävlingsdagen kommer vissa 
vägar att vara avspärrade. Du som bor 
i de områden som berörs kommer att 
få information från Kalmar Triathlon 
i din brevlåda. 

Länkar till kartor finns på www.morby-
langa.se/ironman 

Ironman kommer till Kalmar och Öland den 18 augusti

Foto: Torjus Dahl

Börjar man inte röka eller snusa i 
tonåren är chansen mycket god att man 
förblir tobaksfri resten av livet.

Vår vision ”En tobaksfri framtid i 
Mörbylånga kommun” innebär att 
ingen av kommande generationer i 
Mörbylånga kommun ska nyttja tobak.

Handlingsplanen har tagits fram i sam-
arbete mellan skolan, fritidsgårdarna, 
elevhälsan, folktandvården, hälsocentra-
len, individ- och familjeomsorgen samt 
föräldrar och elevråd. 

Hela handlingsplanen finns att ladda 
ner på www.morbylanga.se/folkhalsa



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

Ölands vattenråd - en samlad 
kraft för Ölands vatten!
Ölands vattenråd är en ideell 
förening som arbetar för att:

tillgången och kvaliteten på •	
dricksvattnet på Öland ska vara 
god och att dricksvattnet skyddas 
mot föroreningar
förbättra vattenbalansen i land-•	
skapet och gynna biologisk 
mångfald i sjöar, våtmarker och 
vattendrag
förbättra tillståndet i våra kust-•	
vatten med inriktning på bad, 
rekreation, biologisk mångfald 
och fiske.

Ölands vatten med kvalité är vår 
idé!

Mer information om Vattenrådet, 
Ölands vatten och hur du blir 
medlem finns på: www.vattenorganisa-
tioner.se/oland/

Åkervägen är öppen för trafik

Fredagen den 1 juni öppnade 
Åkervägen (som haft arbetsnamnet 
Nya Möllstorpsgatan) i Färjestaden för 
trafik. 

Arbetsmarknadsenheten - en 
(liten) verksamhet med stor 
betydelse

Att hamna utanför arbetslivet innebär 
ofta ensamhet och uppgivenhet och 
inte sällan tappar man tilltron till sig 
själv och sina kunskaper. Steget från att 
vara aktiv till att bli passiv är kort och 
skapar lätt väg till utanförskap som kan 
vara svårt att bryta. 

Kommunens arbetsmarknadsenhet 
erbjuder stöd för dig som behöver 
finna din väg tillbaka till arbetslivet och 
nå egen försörjning. 

På Arbetsmarknadsenheten (AME) 
finns plats för praktisk arbetsträning i 
olika arbetsstationer där möjlighet finns 
att prova på varierande arbetsuppgifter. 

Tillgång till coaching och vägledning 
mot jobb och utbildning ingår som en 
naturlig del i verksamheten. Även andra 
aktiviteter som träning, kultur, studie-
besök med mera ingår. Syftet med tiden 
på AME är att få en tillhörighet till en 
arbetsplats som skapar vägar vidare till 
annat. 

Inom AME bedrivs även projektverk-
samhet med fokus på olika målgrupper. 
Projektverksamheten bidrar till att 
utveckla nya modeller och metoder för 
hur vi kan förbättra vårt arbete för att 
förhindra utslagning från arbetslivet. 

Arbetsmarknadsenheten ansvarar 
också för att samordna sommarjobb 
till ungdomar 15-17 år. Ca 100 platser 
finns årligen inom kommunen. 

Samhällstjänst och ungdomstjänst kan 
genomföras på AME. 

Kontakt med AME nås via handläggare 
på Arbetsförmedling, Försäkringskassa 
eller kommunens individ- och familje-
omsorg.

Nu byter vi ut äldre  
kvicksilverlampor 

Under vecka 35-44 byter vi ut äldre 
kvicksilverlampor i gatubelysningen 
i Algutsrum och Hult. Det nya 
belysningssystemet har lägre energiför-
brukning och är mer miljövänligt. 

Parkeringsövervakning i  
Färjestaden fortsätter

För att skapa ordning och säker ställa 
framkomlighet för kollektivtrafik, 
ambulans och räddningstjänst har 
kommunen haft parkeringsövervakning 
på försök.

Övervakningen har inne burit en ökad 
respekt för parke rings föreskrifter. 
Dessutom har långtidsparkerade skrot-
bilar och husvagnar nu börjat försvinna 
från platser där de inte får stå. Därför 
fortsätter vi med parkeringsövervak-
ningen på försök ännu ett år. 

Under sommarperioden prioriteras  
övervakningen på Talludden, 
Granudden, Södra och Norra 
Hamnplanen, Storgatan/Gamla 
Storgatan, Färjestadens IP, Turistvägen 
samt vid större evenemang.

Här är några punkter i de lokala trafik-
föreskrifterna, som du bör känna till: 

Avgiften för felparkering är 500 •	
kronor. Avgiften för felparkering på 
handikapparkering är 1 000 kronor.

Parkeringsförbud på Turistvägen i •	
Färjestaden (gäller även vägen till 
reningsverket). 

Tidsbegränsad parkering på 4 timmar •	
runt konstgräsplanen. 

Evenemangstips?

Vill du ha tips på vad som händer 
på södra Öland? Eller vill du själv 
informera om ett evenemang? 
Besök evenemangskalendern på 
www.morbylanga.se/evenemang


