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Mörbylånga kommun är hårt drabbat 
av den rådande vattenbristen i länet. 
Grundvattennivåerna är rekordlåga. Vi 
står också inför en högsäsong när vi blir 
fler vattenkonsumenter på ön. 

Även enskilda brunnar påverkas av den 
låga grundvattennivån. Kommunen har 
tappställen där det går att fylla dunkar med 
vatten. För större köp och hämtningar 
av vatten i egen regi hänvisas till privata 
speditörer. 

- Läget är allvarligt, men vi kommer se 
till att alla har vatten för grundläggande 
behov. Därför är det viktigt att vi alla har 
respekt för vattnet och hjälps åt att spara 
på det, säger Niclas Beermann, teknisk 
chef.

Bevattningsförbud
Kommunen har infört bevattnings-
förbud som gäller tills vidare. Det är 
förbjudet att använda kommunalt vatten 
till trädgårdsbevattning, att fylla pooler 
eller byta ut vatten i pooler, att bevattna 
fotbollsplaner, tennisplaner och liknande, 
att tvätta fasader med högtryckstvätt eller 
att tvätta bilen med vattenslang.

Varför är det vattenbrist?
Efter två torra vintrar är grundvatten-
nivåerna extremt låga. Normalt byggs 
vattenreserverna upp under vinterhalvåret 
och det som faller under sommarhalvåret 
tas i första hand upp av växtligheten. 
Bara genom en onormalt hög nederbörd 

Vattenbrist på Öland 

”Mörbylånga - Din kommun” delas 
ut till alla hushåll i Mörbylånga 
kommun. Detta nummer delas även 
ut till alla fritidshus.

under flera veckor är det möjligt att 
grundvattennivåerna kan återställas. 

Säkrar vattentillgången
Mörbylånga kommun arbetar intensivt 
för att säkra vattentillgången på kort och 
lång sikt. Bland annat planeras för ett 
avsaltningsverk och ett mobilt vattenverk. 
Nya brunnar byggs och mindre dämningar 
anläggs.

Den 7 juni stod en vattenledning färdig 
som levererar vatten från fastlandet till 
Öland. Ledningen löser emellertid inte 
vattenbristen. De vattentransporter som 
gått från fastlandet till Öland under våren 
kommer fortsätta att gå tills vidare.

Samverkan
För att säkra den framtida vattenförsörj-
ningen på Öland har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) 
tillsammans med Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) möjliggjort 
flyggeofysiska undersökningar. Det innebär 
att man med helikopter kommer att leta 
efter grundvattenförekomster på Öland.

Samverkan pågår med närliggande 
kommuner och länsstyrelsen. En styrgrupp 
med landshövdingen och kommunalråd 
i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga 
kommuner arbetar för strategisk regional 
vattenförsörjning.

Besök morbylanga.se/vattenbrist   
Där hittar du mer information, vatten-
spartips och vanliga frågor och svar. 



”Njut av sommaren men spara på 
vattnet”. Det är budskapet i en 
sommar kampanj som ska göra 
bofasta och besökare medvetna om 
vattenbristen. 

- Det var viktigt för oss att inte gå 
ut med pekpinnar om vad man får 
och inte får göra. I stället vill vi dela 
med oss av goda exempel på vad 
var och en kan göra för att hålla 
vattenförbrukningen nere samtidigt 
som man njuter av sommaren, 
säger Karoline Ödell, informatör på 
Mörbylånga kommun.

Bakom kampanjen står Borgholm 
Energi AB, Kalmar Vatten AB, 
Mörbylånga och Torsås kommuner, 
tillsammans med Regionförbundet och 
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kampanjen kommer att synas och 
höras på olika sätt. Bland annat i 
radio och på sociala medier. Kamelen 
kommer också att dyka upp på 
de digitala skärmar som finns på 
Ölandsbron och vid E22:an. 

Bli vattensmart - som en kamel!

Hur ska vi skapa tillväxt och 
inflyttning   på Sydöland?

Mörbylånga kommun har tillsatt en 
politisk beredning som har till uppdrag 
att ta fram en strategi för Sydölands 
utveckling. Detta ska genomföras i 
dialog med såväl permanentboende 
som fritidshusägare. Vi hälsar därför 
välkommen till sommarmöten enligt 
nedan:

• 18 juli kl. 18, Torngårdslokalen
• 20 juli kl. 18, Medborgarhuset, 

Grönhögen

Anmälan görs till susanne.bredesjo.
budge@morbylanga.se, 0485-470 07, 
senast den 14 juli. Vi bjuder på fika.

Om du inte kan komma, eller om du 
vill lämna synpunkter i förväg, kan du 
fylla i enkäten på www.morbylanga.
se/enkat-utveckling-sydoland

Anhörigstöd till dig  
som stödjer en närstående 

Du kan få stöd om du är anhörig 
och stödjer en närstående som är 
äldre, långvarigt sjuk eller som har 
funktionsnedsättning. Stödet omfattar 
socialtjänstens alla målgrupper. Med 
anhörig menas make/maka, barn, 
sambo, särbo, granne eller annan 
relation. 

Det är dina behov som styr vilket 
stöd du behöver för att underlätta din 
vardag. Kanske behöver du få en stunds 
avkoppling eller träffa andra anhöriga 
för erfarenhetsutbyte. Du kan också 
få information och vägledning om 
vart du kan vända dig i olika frågor. 
Eller en enskild samtalskontakt om 
du önskar det. Anhörigstödet ska vara 
individanpassat och flexibelt utifrån 
dina behov.

För mer information kontakta anhörig-
konsulent Anette Ljungkvist, tfn: 
0485-473 53, eller anette.ljungkvist@
morbylanga.se.

Upplev världsarvet Södra Öland 
– en unik plats på jorden!

• Vandra i världsarvet - över 110 
kilometer vandringsleder

• Världsarvsvecka - extra många 
världsarvsaktiviteter 18-24 juli

• Utställningar - lär dig mer om södra 
Öland

• Geocaching - upplev världsarvet med 
en modern skattjakt

Läs mer på www.sodraoland.com

70-talsutställning  
som väcker nostalgi 

En utställning om 70-talets bilutflykter 
finns nu permanent på Rönninge-
gården. Vid utställningen återupplevs 
70-talets bilutflykter med hjälp av en 
Folkvagnsbubbla och andra tidstypiska 
föremål. Utställningen är resultatet av 
ett fruktbart samarbete mellan Kalmar 
läns museum och Rönningegården.

På invigningen klipptes bandet av Jan-Olof  Nilsson, 
boende på Rönningegården, tillsammans med Helena 
Svensson, personal

- Kampanjen är uppbyggd på en 
förebild som är bra på att klara sig i 
torkan. Vi ger även konkreta exempel 
hur många liter vatten man sparar 
genom enkla förändringar i vardagen,  
berättar Jenny Holmgren, informatör 
på Kalmar Vatten. 

Spartips
• Använd regntunnor - samla vatten 

i regntunnor och använd det till att 
vattna i trädgården.

• Fyll tvättmaskinen och diskmaskinen.

Fler spartips finns på  
www.facebook.com/vattensmart



Skattekollen -  
Vart går dina skattepengar?

Nu har vi lanserat Skattekollen på 
vår webbplats. Genom att ange din 
månadslön kan du få reda på hur 
dina skattepengar fördelas över 
kommunens verksamheter.

www.morbylanga.se/skattekollen

Vi erbjuder  
Sveriges  viktigaste jobb!

I Mörbylånga kommun finns arbeten 
som är utvecklande, utmanande och 
viktiga. Tillsammans med oss kan du 
vara med och skapa ett bättre samhälle, 
bland annat genom att se till att våra 
gamla får en bra ålderdom och att våra 
barn får bästa möjliga utbildning. Du 
behövs.

Exempel på yrken som finns i 
kommunen  är lärare, byggnadsinspek-
tör, drifttekniker, sjuksköterska, ingen-
jör, kock, fysioterapeut och socialsekre-
terare. 

Blir ditt val att arbeta hos oss vågar 
vi lova att du kommer få växa och 
utvecklas med dina arbetsuppgifter. 

Vill du jobba i Mörbylånga kommun? 
Om du håller med i följande 
påståenden är vi övertygade om att du 
vill det.

• Jag tycker det är kul med utmaningar.
• Jag tycker jämställda och rättvisa 

arbetsvillkor är en självklarhet.
• Jag tycker det är viktigt med 

samhällsansvar.
• Jag skulle gärna vara en del av den 

lokala samhällsutvecklingen.
• Jag bemöter människor med respekt.

Våra lediga tjänster hittar du på  
www.morbylanga.se/ledigajobb

Välkommen med din ansökan!

Webbsändning av 
kommunfullmäktiges  
sammanträde n

Nu kan du följa kommunfull-
mäk tiges sammanträden i 
direkt   sänd ning via kommunens 
webbplats när mötena pågår. Det 
går också att se och lyssna på 
mötena i efterhand.

www.morbylanga.se/
fullmaktige

Nu mäter vi antalet 
soltimmar  på södra Öland

Kommunstyrelsen biföll i 
november ett medborgarförslag 
om att kommunen skulle börja 
mäta soltimmar på södra Öland. 

Mätningen genomförs i samverkan 
mellan Mörbylånga kommun och 
Sveriges ornitologiska förening 
(SOF/BirdLife Sverige). 

En solskenstidsmätare 
har installerats på taket till 
fågelstationen i Ottenby. 

Mätresultatet publiceras på www.
morbylanga.se/soltimmar 

Biblioteken har sommaröppet!

På biblioteken kan du läsa och låna 
böcker och tidskrifter. Här finns också 
dagstidningar, ljudböcker, DVD-filmer 
med mera. På biblioteken har du fri 
tillgång till internet på surfdatorer och 
trådlöst nätverk för dig som har med 
dig egen dator eller surfplatta. 

Öppettider Färjestaden och 
Mörbylånga:  
Måndag-onsdag: 10-19 
Torsdag-fredag: 10-16 
Lördag: 10-13

Öppettider Degerhamn: 
Måndag. 14-19 
Torsdag: 10-16

På biblioteket i Färjestaden har vi 
meröppet alla dagar, året runt kl. 8-20. 
Meröppet är ett system som gör det 
möjligt för dig som är låntagare att 
använda biblioteket alla dagar i veckan. 

Granudden Beach Sport Arena

Planen ligger i anslutning till 
badplatsen Granudden i Färjestaden. 
Den har tagits fram i samarbete med 
Färjestadens GoIF, som även har ett 
avtal med kommunen om att sköta 
planen.

Planen är en spontanidrottsplats vilket 
innebär att allmänheten kan nyttja 
anläggningen då den inte är bokad 
för andra arrangemang. När planen är 
bokad anslås det på informationstavlan 
i anslutning till planen. 

Ny vandringsled invigd

Eketorpsleden är den senaste i 
raden av vandringsleder. Leden är 
en 1,6 kilometer lång slinga ute på 
alvaret, väster om Eketorps borg. 
Leden går genom betesmarker 
och är markerad med rösen. Vid 
Eketorps borg finns parkering och 
informationstavlor.

 



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

Så påverkas du när det gamla telefonnätet  byts ut

Varför ska jag skaffa fiber?

• Det nuvarande kopparnätet – som 
ägs av Telia – kommer att släckas 
ned på sikt. Då fungerar inte din 
vanliga telefon längre. Du kan inte 
heller nå Internet via din dator. 
Därför kan det vara klokt att byta 
till fiber (eller en mobil lösning) i tid.

• Din fastighet kan öka i värde. Även 
om du själv inte är intresserad av 
fiber kanske den som ska köpa 
villan en dag är det.

• Det blir lättare för dig att använda 
olika elektroniska samhällstjänster, 
till exempel inom vård och omsorg.  

Vad är problemet? 

• Kostnaden. Det kostar cirka 20 000 
kronor att ansluta sig till fibernätet 
under ”kampanjtiden”. Därefter blir 
kostnaden oftast högre. Att installera 
en mobil lösning istället är också 
förenat med kostnader. 

• Krångligt. Mängden erbjudanden 
och det tekniska språket kan kännas 
oöverskådligt.  

Vad händer om jag inte gör något?

• Du behöver inte göra något i 
dagsläget. Det är först när koppar-
nätet i ditt område stängs som 
situationen blir akut, något som 
du får information om minst tre 
månader i förväg. I praktiken kan det 
dock ta längre tid än tre månader att 
ordna en ersättningslösning.

Hur gör jag för att få fiber?

• Vänd dig till Telia (www.
openfiber.se) eller IP-Only 
(www.oland.ip-only.se). Mer 
information finns på kommunens 
webbplats (www.morbylanga.se/
fiber-intresseanmalan). 

Var kan jag få mer information?

• På kommunens webbplats (www.
morbylanga.se/fiber) kan du läsa 
mer om fibersatsningen. 

• Kommunen har personal som 
kan ge råd och stöd (kontakta 
servicecentret, 0485-470 00).

• Regionförbundet i Kalmar län har 
en särskild koordinator, Magnus 
Hammarstedt, som svarar på frågor  
(0480-44 83 71).

• På Telias webbplats (www.telia.
se) finns mycket information om 
avvecklingen av kopparnätet. 

• Post- och telestyrelsen har bra 
information på sin webbplats (www.
pts.se).

Bra att veta

• Du kan ansöka om ROT-avdrag för 
att dra fiber till din bostad. ROT-
avdraget gäller för nedgrävning av 
ledningar på den egna tomten.

• Flera banker i Sverige erbjuder 
särskilda ”fiberlån”. 

Sverige står inför ett stort teknik-
skifte. Det gamla telefonnätet kom-
mer att släckas ned och ersättas av 
ett nytt. Processen sker stegvis och 
kommer att pågå under flera år. 

De telefonkablar av koppartråd som 
vi förlitat oss på sedan länge byts ut 
mot nya av optiska fibrer. Kopparnätet 
klarar inte längre av de krav som 
det moderna samhället ställer på allt 
snabbare kommunikation via telefon 
och dator. En jämförelse som brukar 
göras är att om kopparkablar är en liten 
grusväg så är fiberkablar en åttafilig 
motorväg. 

Inget eget kommunnät
Mörbylånga kommun har valt att inte 
bygga ett eget fibernät. Istället har 
kommunen tecknat avtal med Telia 
och dotterbolagen Skanova och Zitius, 
liksom med IP-Only och Kalmar 

Energi. Det är dessa företag som nu 
bygger ut fibernätet på olika platser i 
kommunen. Utbyggnaden sker stegvis 
och tidsplanen är delvis beroende av 
hur många hushåll som är intresserade. 

Telefonen slutar att fungera
Alla kommer att beröras på sikt, oavsett 
om man är intresserad av ny teknik 
eller inte. När kopparnätet släcks ned 
fungerar inte den vanliga telefonen 
längre. Det går inte heller att nå 
Internet via datorn.

Staten träder in
Ingen ska behöva känna sig orolig inför 
framtiden. Enligt lagen om elektronisk 
kommunikation har alla hushåll rätt till 
både telefon och möjlighet att använda 
Internet.

Artikeln finns i sin helhet på  
www.morbylanga.se/
fiber-teknikskifte


