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Ironman Kalmar och Öland –  
tack och på återseende!

Roland Nanberg är arbetschef  på 
kommunen och arbetade med för
beredelserna inför tävlingen. Detta är 
hans personliga reflektioner:

”Så blev man plötsligt involverad i att 
få det här att fungera med avspärr
ningar och omledning av trafik för att 
få ett säkert och trevligt lopp. Hela 
våren var det många som jobbade och 
diskuterade och hade möten. 

Parkeringsplatsen vid  
Färjehallen är delvis 
avstängd 

Kommunen har upplåtit delar av 
parkeringen vid Färjehallen för 
arbetsfordon och redskap, som 
används i arbetet med att bygga 
ny hälsocentral och nya vägar i 
området. 

Till och med december är därför 
tillgången till lediga parkerings
platser begränsad, speciellt vid 
större publikevenemang. 

Vi ber om ursäkt om det orsakar 
besvär!

Lördagen den 18 augusti stod Kalmar och Öland värd för den första Ironman-
tävlingen i Skandinavien någonsin. Cirka 10 mil av cykelsträckan gick på södra 
Öland, via  Ölandsbron. 

Tack alla funktionärer för ett bra utfört arbete! Tack all publik för ert enga-
gemang. Och tack ALLA för att ni hade överseende med de trafik störningar 
tävlingen orsakade.  

Vi hälsar de tävlande välkomna tillbaka lördagen den 17 augusti 2013!

Här finns hjärtstartare!

Kommunen har köpt in hjärt
startare till sporthallarna i 
Mörbylånga, Gårdby och 
Färjestaden samt till kommun
kontoret i Mörbylånga. 

Foto: Roland Nanberg
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I god tid till start var allt utplacerat. Det 
enda som återstod på lördagsmorgonen 
var att ställa ut avspärr ningar. De lokala 
sport klubbarna var då i full färd med 
att blanda den energidryck som skulle 
langas under dagen. 

Det låg en spänd förväntan över 
Kalmar och södra Öland. Det var en 
häftig känsla att gå mitt på Brovägen i 
Färjestaden utan att varken höra eller se 
någon bil.

På andra sidan sundet hade de tävlande 
just hoppat i sjön för att simma 3 860 
meter. Jag kunde höra en upphetsad 
speaker därifrån och i bakgrunden en 
jublande publik! 

Och klockan var bara 07.00 på 
morgonen...”



Stöd till dig som vårdar en anhörig eller 
närstående

Världsarvet i skolan

Förskolor, skolor och fritidshem i 
kommunen arbetar på olika sätt med 
Unesco, världsarv och, inte minst, med 
”Södra Ölands odlingslandskap".

Barn och elever får lära sig om vårt eget 
och andra unika kultur och naturobjekt 
som finns upptagna på världsarvslistan.

Ingemo Johansson, Giggi Rehmnan-
Cassidy, Annika Jansson, Solle 
Albinsson Spetz, Linnéa Danielsson

Om du vårdar eller stödjer en närstå-
ende som är långvarigt sjuk, äldre, 
har någon funktionsnedsättning 
eller har beroendeproblem kan du få 
anhörigstöd. 

Personen kan vara inom familjen, en 
god vän, granne eller annan närstå-
ende. Du behöver inte vara släkt med 
personen som du stödjer eller vårdar.

Det är viktigt att du får det stöd du 
behöver för att känna dig trygg och 
lugn. Du kan få en förbättrad livs
situation, finna ork och glädje som 
underlättar i vardagen. 

Du kanske behöver få en stunds 
avkoppling, få en stund för dig själv 
eller få dela upplevelser, känslor och 
kunskaper med andra anhörigvårdare 
som är i liknande situation. 

Det är dina behov som styr vilket 
stöd du behöver för att underlätta din 
vardag. Målet är att det ska bli så bra 
som möjligt för alla berörda.

Du kan få anhörigstöd som en service, 
t.ex. föreläsningar eller kontakter med 
andra i samma situation. Det finns 
också anhörigstöd som kräver beslut 
av handläggare. Ett sådant stöd kan 
t.ex. vara hemtjänst, trygghetslarm eller 
försörjningsstöd. 

Kontaktpersoner för enskilda  
samtal
Välkommen att kontakta oss för 
enskilda samtal eller andra frågor.

Britt Johansson, anhörigkonsulent 
Tel: 0485473 53

Malin Henriksson, enhetschef   
personlig assistans och anhörigombud 
Tel: 0485472 86
Ove Fransson, demenssjuksköterska 
Tel: 0485474 11
Dennis Johansson, enhetschef   
socialpsykiatri 
Tel: 0485473 41

Även yngre personer kan behöva anhörigstöd.

Kommunens skolor ingår i ett inter
nationellt nätverk för världsarvsskolor 
som heter ASPnet. Inom nätverket 
anordnas olika konferenser och erfa
renhetsutbyte för att öka kompetensen 
om FN, Unesco, världsarvskonven
tionen och hur man kan planera sin 
undervisning.

I år genomfördes skolkonferensen av 
Ekerö kommun med besök på bl.a. på 
Drottningholm,  Birka/Hovgården och 
Munsö skola.

Mörbylånga kommun var represente
rat genom deltagare från Alunskolan, 
Torslunda och Färjestadens skolor 
som berättade om "Södra Ölands 
odlingslandskap". 

Vi gav en föreläsning i ord och bild om 
skolornas världsarvsarbete och inspi
rerade konferensdeltagarna att besöka 
vårt fantastiska världsarv på Södra 
Öland.

Multisportarenan i Algutsrum

Nu är multisportarenan på Algutsrums 
idrottsplats Enbacka invigd. 

En multisportarena är en idrottsan
läggning för spontanidrott. Vem som 
vill får använda arenan när de vill och 
utöva sin idrott. 

Arenan har konstgräs och belysning. 

Anläggningen är kommunal men sköts 
av Algutsrums IF.



Lunchservering på Lindero

Du som är pensionär kan äta lunch i  
Lindero matsal i gemenskap med andra. 
Lunchen serveras kl.12.1512.45 och 
kostar 45 kronor. Du får gärna betala 
med månadsfaktura.

Föranmälan behövs eftersom matsalen 
har ett begränsat utrymme. 

Vill du äta på vardagarna kan du boka 
fram till kl. 9.30 samma dag. För helg
luncher vill vi ha din bokning senast 
fredag kl. 9.30.

Välkommen med din anmälan på tel.  
0485471 22. 

Träffpunkt Lindero

Träffpunkten på Lindero är öppen för 
dig som är pensionär och önskar social 
samvaro eller önskar delta i dagverk
samhetens aktiviteter.

Adress: Esplanaden 44, Mörbylånga

Öppet: måndagfredag kl 13.0015.30. 

Program finns i entrén på Lindero. 

Tel: 0485470 92 (för upplysningar om 
program med mera)

Vi lotsar dig tillrätta med ditt ärende!

Nu har vi infört lotsar som ska hjälpa dig tillrätta med ärenden som rör 
vård och omsorg, socialpsykiatri, individ och familjeomsorg, LSS
rättigheter samt stöd till personer med funktionsnedsättning. 

Genom lotsarna vill vi bidra till en tryggare och enklare vardag och 
därmed minska oro och bekymmer. Du ska inte behöva slussas runt till 
olika personer  lotsarna ser till att du blir uppringd av rätt person.

Lots mot äldreomsorgen: 
Anita Rosell. tel. 0485471 41

Lots mot LSS, Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri: 
Lillemo Bennsäter, tel: 0485471 66

Fixartjänst hjälper till med 
enstaka sysslor i hemmet

Genom kommunens Fixartjänst kan 
du som är över 70 år och bosatt i 
Mörbylånga kommun få hjälp med 
enstaka sysslor i hemmet.

Syftet med tjänsten är att förebygga 
fallskador i hemmet samt att under
lätta vardagen för de äldre som bor 
kvar hemma.

Fixartjänsten kan hjälpa till med 
enstaka sysslor som inte kräver fack
kunskap. Tjänster du kan få hjälp 
med är:

byte av glödlampor •	
hänga upp gardiner och tavlor •	
sätta upp lampor •	
montera brandvarnare •	
byta batterier och lampor •	
hämta saker från vind och •	
källare 
sätta ut och plocka in  •	
trädgårds möbler 
salta och sanda trappor•	

Tjänsten är gratis. Du betalar bara 
för eventuellt förbrukningsmaterial.

Tjänsterna utförs måndagtorsdag 
kl. 12.0016.00. 

Beställ på tel: 0485-478 33 
(telefontid måndag-torsdag 
kl. 12-16) 

Fixaren Leif  Karlsson

Snöröjningen kommer... 

Snöröjningsenheterna åker ut när det 
under pågående snöfall kommit 5 cm 
blötsnö, 10 cm torr snö eller vid driv
bildning.

Vår ambition är att framkomlig heten 
ska vara så god som möjligt. När det 
kommer ihållande snöfall med stora 
mängder måste vi snöröja de priori
terade vägarna åter igen innan vi kan 
snöröja mindre vägar. Därför kan det 
dröja innan vi kommer till just ditt 
bostadsområde. Du kan lita på att vi 
kommer, men inte exakt när. Områden 
där det bedrivs social verksamhet, 
t.ex. skolor och vårdinrättningar, är 
högre prioriterade än mindre vägar och 
bostadsområden. 

Du kan underlätta entreprenörernas 
arbete
Du kan underlätta för våra entrepre
nörer genom att se till att ingen bil, 
husvagn eller båtvagn står på olämplig 
plats. Undvik också att skotta snö från 
din uppfart ut på gatan eller trottoaren. 

Genom att visa respekt och under
lätta för snöröjarna får de möjlighet att 
utföra ett bra arbete.

Tack för hjälpen!



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

Förskoleexpeditionen i  
Färjestaden har flyttat

Ny adress är Villagatan 5.

Välkomna!

Evenemangstips?

Vill du ha tips på vad som händer på 
södra Öland? Eller vill du själv infor
mera om ett evenemang? 

Besök evenemangskalendern på  
www.morbylanga.se/evenemang

För att bygga nytt eller bygga till 
behövs ett bygglov. Du behöver också 
bygglov för att ändra en byggnad så 
att någon bostad eller lokal tillkom-
mer. 

Sök bygglov på nätet - mittbygge.se
Via etjänsten mittbygge.se kan du göra 
en fullständig ansökan om mark och 
bygglov direkt från nätet. I stället för 
att skriva under ansökningshandling
arna för hand signerar du elektroniskt 
med hjälp av din elegitimation.  

Mittbygge.se ger också en lättfattlig 
information om att planera, bygga och 
bo. Här kan du få tips på vägen till ditt 
boende. Du får också en god inblick i 
byggprocessen.

Tjänsten är öppen dygnet runt.

När kollade du din brunn 
senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt 
för att vi ska hålla oss friska. Du 
som har en egen brunn ansvarar 
själv för brunnen och kvalitén på 
dricksvattnet. 

Både vattenkvalitet och vatten
tillgång kan förändras med tiden 
av olika orsaker. Därför bör man 
regelbundet ta prov på sitt dricks
vatten, minst vart tredje år. Har 
man små barn i familjen bör 
man vara extra noggrann med att 
ta prover eftersom barn är mer 
känsliga för höga halter av vissa 
ämnen.

I en vattenanalys undersöker man 
om vattnet innehåller bakterier 
eller  andra mikroorganismer och 
om vattnets kemiska egenskaper 
gör det olämpligt som dricks
vatten.

Kontakta oss för råd 
Vill du ha råd om brunnsskötsel 
eller om vad du ska testa? Eller 
har du andra frågor som rör din 
brunn? 

Ring gärna miljö och hälso
skyddsinspektör Anna Hagberg, 
tel. 0485470 67.

 

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till?  

Kommunens hemsida har fått 
nytt utseende!

Mörbylånga kommuns hemsida har 
fått nytt utseende, men innehållet och 
strukturen är i stort sett oförändrad. Vi 
hoppas att hemsidan tilltalar dig och att 
du hittar den information du söker. 

www.morbylanga.se 

Författarbesök på  
Färjestadens bibliotek

29 november kl. 19.00:  
Maria Gustavsdotter,
Möt författaren till de historiska 
romanerna  ”Fem pärlor till jungfrun”, 
som utspelar sig i Kalmar, och ”Spegel
skärvor”, som utspelar sig på Öland.

Arrangemanget är gratis.

Begränsat antal platser! 

Boka gärna på tel 0485471 69.

Sök bygglov på blankett
Vill du istället göra din ansökan på en 
blankett kan du hämta blanketter på 
www.morbylanga.se/blanketter. 

Kontakta oss om du har frågor
Du är alltid välkommen att kontakta 
plan och byggverksamheten om du har 
frågor.

Monica Ingvarson, byggnadsinspektör, 
tel. 0485470 63. 
David AnderssonJunkka, byggnads 
inspektör, tel. 0485474 89 
Kerstin Matsson, bygglovhandläggare, 
tel. 0485470 65


