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En explosiv kulturfestival  
i Kalmar och på Öland

27 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2017

Den 27 oktober till 5 november är 
det dags för evenemanget Ljus på 
Kultur. Då fylls både väntade och 
oväntade platser i Kalmar och på 
Öland med upplevelser. 
Evenemanget pågår i 10 dagar och 
bjuder på 150 unika evenemang, så här 
finns många möjligheter att upptäcka 
något nytt. Upplev installationer, 
utställningar, föreställningar, föreläs
ningar, filmvisningar och konserter.

Program finns hos samtliga arrangö
rer, på biblioteken, turistbyrån och 
kommun  kontoret i Mörbylånga.

Digitalt program och mer information: 
www.ljuspakultur.se

Lyskraft – en turné om vatten
Lyskraft är en turné där flera kommunala verksamheter går samman och 
sätter fokus på en specifikt angelägen fråga. Årets tema är vatten.  

Måndagen den 30 oktober kommer turnén till J.A.G.S Museum i Segerstad.  

Kl. 1517 Kreativ verkstad, där vi gör vattenexperiment, skapar kretslopp   
  och bygger vattenskulpturer 
Kl. 17   Konsert med Kulturskolans lärarorkester  
Kl. 18   ”Vatten på Öland idag och historiskt”, föreläsning av  
  Håkan Lagesson, VAutredare på Mörbylånga kommun

J.A.G.S Museum är öppet kl. 1518. Gratis inträde. Fika finns att köpa. 

Ljus på ung kultur 
I samband med invigningen av Ljus 
på Kultur hålls en mässa om ung 
kultur och kultur för unga. Se, lyssna, 
inspireras  och prova på många olika 
former av kultur. 

Vad är viktigt för dig som är ung när det 
gäller kultur? Ta chansen och berätta 
för och diskutera med politiker från 
Kalmar, Borgholm och Mörbylånga 
kommun.

Tid: 27 oktober kl. 1518 
Plats: Jenny Nyströmskolan, Kalmar 

Fritidsgården ordnar buss till mässan 
för dig som går på högstadiet. Kontakta 
Frida Toll, frida.toll@morbylanga.se, 
om du vill åka med bussen.  



Mötesplatser genom 
FRISAM 
Genom FRISAM kan du få besök av en 
medmänniska i ditt hem eller boende. 
Du kan också besöka de trivselträffar  
och aktiviteter som FRISAM anordnar. 

  Trivselträffar 2017

Äppelvägen 8, Färjestaden 
26 okt kl. 1415.30 
22 nov kl. 1415.30  
13 dec kl. 1011.30 (Luciafirande)

Rönningegården, Mörbylånga 
1 nov kl. 1416

Alungården, Södra Möckleby 
Onsdagar kl. 1012 (om inget annat 
anges). 
1 nov  Bingo 
8 nov  Minnenas melodier 
15 nov Bingo 
22 nov 60talsmusik 
29 nov  Besök av kommunens   
 demens sjuksköterska 
6 dec  Julbingo 
13 dec  Avslutning med jullandgång.  
 Kl. 11ca 13.30. Pris: 50 kr.  
 Anmälan till tfn 0485473 25

Vad är FRISAM?
FRISAM – Frivilliga i samverkan – är 
en samverkan mellan Mörbylånga 
kommun, PRO, SPF, Röda korset, DHR, 
Lions Mörbylånga, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Södra Ölands 
anhörig förening. 

Vill du arbeta som frivillig?
Frivilligarbete innebär att du ger andra 
människor av din tid och ditt enga
gemang. Ensamma äldre kan få en 
stunds social gemenskap och menings
full tillvaro, anhörigvårdare en stunds 
avkoppling. 

Är du intresserad, kontakta  
Mattias Vall, tfn 0485475 44.

Enligt Mörbylånga kommuns policy 
för offentlig konst ska 1 procent av 
budgeten för ny- och ombyggna-
tion av offentliga byggnader och 
miljöer avsättas till konstnärlig 
gestaltning.  
De konstnärer som får kommunens 
uppdrag att göra gestaltning på skola 
eller vårdinrättning ska få möjlighet att 
genomföra ett pedagogiskt projekt med 
dem som berörs av konsten.

Särskilda boendet Äppelvägen i 
Färjestaden  håller på att byggas ut 

och tillbyggnaden med ytterligare 
16 platser beräknas vara klar till våren. 
Det är konstnär Gunilla Sundström 
som har fått uppdraget att göra ett 
skissuppdrag för den offentliga 
gestaltningen i tillbyggnaden. 

För att samla intryck och inspiration 
valde konstnären att göra ett konst
pedagogiskt arbete tillsammans med 
personal och boende på Äppelvägen. 
Deltagarna fick  bland annat möjlighet 
att prova på att arbeta med lera. 
Aktiviteten blev mycket uppskattad. 

Konstpedagogiskt arbete vid 
Äppelvägens  särskilda  boende

Kamerala Villan – en plats 
för konst och kultur 
Kamerala Villan vid gamla socker bruket 
i Mörbylånga har efter renovering blivit 
en plats för kulturaktiviteter och konst
utställningar. Där finns också en ateljé 
för skapande verksamhet. 

Villan nyinvigdes i september av 
landshövding  Thomas Carlzon med en 
fotoutställning med verk av bygdefoto
graf Carl E. Andersson från Hulterstad. 

Kulturföreningar och hembygds
föreningar har nu möjlighet att hyra 
in sig i lokalen för konst    ut ställ ningar 
eller andra kultur   aktiviteter. Lokalen 
upp låts gratis till föreningar under en 
månad åt gången. Bokning sker via 
kultur samordnare Kristina Jeppsson, 
tfn 0485471 55. 

Trygg hemgång
Trygg hemgång är ett stöd vid 
hemkomst efter vård på sjukhus eller 
kortidsboende. Stödet innebär att det 
finns personal som tar emot dig vid 
hemkomsten och som ser till att du 
har mat i kylen, mediciner och hjälp
medel. Målet är att skapa trygghet och 
hjälp till självhjälp i det egna hemmet, 
stödja anhöriga samt minska risken för 
återinskrivning till sjukhus. 

Vem kan få stöd?
Biståndshandläggaren kan bevilja 
Trygg hemgång:

• om du efter vård på sjukhus eller 
korttidsboende bedöms vara i behov 
av omvårdnads insatser i hemmet och 
där det är svårt att i förväg bedöma 
vilka behov som behövs,

• om du eller dina anhöriga känner 
stor osäkerhet och oro inför din 
hemgång.

www.morbylanga.se/trygghemgang



Ny e-tjänsteplattform  
lanseras  under hösten
Sju kommuner i Kalmar län, däribland 
Mörbylånga, driver ett gemensamt 
projekt för etjänster, Cesam H. Syftet 
med projektet är att kunna leverera 
ökad service och bättre tillgänglig
het genom att skapa smidiga digitala 
lösningar.  

En gemensam etjänsteplattform 
beräknas komma på plats någon gång 
under hösten och kommer att finnas på 
respektive kommuns webbplats, under 
något som kallas ”Mina sidor”.

Till att börja med blir det enklare 
etjänster som lanseras, men ambi
tionerna är att digitalisera så många 
tjänster som möjligt. 

I dag har Mörbylånga kommun 
etjänster  för barnomsorg, elev  
administration, boklån och bygglov. 

Den nya plattformen samlar alla 
etjänster på en plats och gör det 
enklare att hitta och använda 
tjänsterna.  

Daniel Jonsson, ny teknisk 
chef  
Daniel Jonsson har anställts som ny 
teknisk chef från den 1 november. Han 
ersätter därmed Niclas Beermann som 
valt att gå vidare till nya utmaningar. 

Daniel kommer närmast från en tjänst 
som produktionschef på Spinova i 
Torsås. 

Kommunen står inför stora utmaningar  
och investeringar inom teknisk 
affärsverksamhet. Daniel har goda  
kunskaper inom både teknik och 
ledarskap och kommer, tillsammans 
med övriga medarbetare, att ha en 
viktig roll i det strategiska arbetet för 
verksamheten.  

Ny struktur för vatten -
och avloppstaxa 
Från den 1 juli 2017 gäller en ny 
taxe struktur för vatten och avlopp. 
Huvudsaklig förändring är att 
dag vatten  avgiften har tillkommit 
som en ny kategori. Det innebär 
att fastigheter som är kopplade 
till kommunens ledningsnät för 
dagvatten har fått höjda avgifter, 
och fastigheter som enbart 
är kopplade till kommunens 
lednings  nät för vatten och spill
vatten har fått sänkta avgifter.

Brukningsavgifter och  
fasta avgifter
Brukningsavgifterna är satta enligt 
nyttoprincipen. Det betyder att du 
betalar för den nytta du har av vårt 
arbete, våra anläggningar och för 
det vatten du använder. 

För att de fasta avgifterna ska 
fördelas så rättvist som möjligt 
mellan olika typer av fastig
heter  och användare har 
avgifterna delats upp i en fast 
avgift och en lägenhetsavgift. 
Lägenhetsavgiften är ett mått på 
hur stor nytta fastigheten har av 
tillgången till vatten och avlopp.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna har gene
rellt  höjts med 10 procent inför 
2017.  En ny kostnadsparameter, 
tomt yteavgift, som fördelar kost
naden mellan områden med större 
och mindre tomter, har tillkommit.  

Varför ändrad struktur?
Enligt lagen om allmänna vatten
tjänster (LAV) ska kostnaderna 
för dagvatten fördelas mellan 
de abonnenter som är anslutna 
till kommunens anordningar för 
omhändertagande av dagvatten. 
För att nå detta har anläggnings
avgifterna kompletterats med 
avgifter för allmän platsmark och 
brukningsavgifterna kompletterats 
med avgifter för dagvatten.

En sammanfattning av de 
vanligaste  taxorna finns på  
www.morbylanga.se/va-taxa

Tack för att du fortsätter att 
vara sparsam med vattnet
Sen som marens och höstens neder
börd har påverkat vattentäkterna 
positivt. Grundvattennivåerna är under 
det normala men bättre än de var vid 
samma tidpunkt förra året. 

Grundvattenbildningen sker främst 
under höst och fram till tidig vår. Får vi 
en riklig nederbörd under hösten och 
vintern och en bra snösmältning till 
våren, har vi bra förutsättningar inför 
nästa sommar.

Bevattningsförbudet upphävdes den  
1 oktober men vi hoppas förstås att du 
fortsätter vara sparsam med vattnet. 

Tack för hjälpen och fortsätt med dina 
goda vanor året runt. 

www.morbylanga.se/sparavatten

Vem vill du nominera till 
kommunens  priser?
Folkhälsopriset ska uppmärksamma 
betydelsefulla insatser som påverkar 
folkhälsan positivt. 

Tillgänglighetspriset ska uppmärk
samma insatser för ökad tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsätt
ning. 

Priserna kan delas ut till en person 
eller en grupp av personer, en förening, 
en organisation, ett företag eller en 
kommunal verksamhet.

Det är kommunens folkhälsoråd 
respek tive tillgänglighetsråd som 
beslutar vem som ska få priserna. 
Prisutdelning sker på kommun full   
mäktiges sammanträde i december.

Skicka ditt förslag och en skriftlig 
motivering  senast den 30 november till 
kommun@morbylanga.se.

www.morbylanga.se/tillganglighets-
pris

www.morbylanga.se/folkhalsopris



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

Mörbylånga kommun genomför 
under hösten en medborgarunder
sökning där 1 200 slumpvis utvalda 
invånare  får tycka till om kommunens  
verksam heter.  Undersökningen 
görs i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån (SCB). 

Om du har fått enkäten har du fort
farande några dagar på dig att svara. 
Vi hoppas att du tar chansen att tycka 
till om arbets och fritids möjligheter, 
boende och trygghet samt hur du 
upplever den kommunala  servicen.

Svaren kommer vi att använda i arbetet 
med att utveckla kommunens service 

Att köra elbil är klimatsmart och fossil
fritt om du väljer grön el. Mörbylånga 
kommun gör nu en bred satsning på 
publika laddstolpar för elbilsanvän
dare. Vi har hittills satt upp stolpar på 
tre platser och på samtliga stolpar är 
laddningen än så länge kostnadsfri.

• I Mörbylånga, vid torget i närheten 
av biblioteket. Här kan två bilar 
laddas samtidigt. Full laddning tar  
ca 23 timmar. Uttaget är ett typ 2 
och du använder egen laddsladd.

• I Södra Möckleby på parkeringen 
vid caféet, i närheten av kyrkan. En 
likadan laddstolpe som vid torget i 
Mörbylånga. Kan ladda två bilar sam
tidigt.

Laddstolpen i Södra Möckleby invigdes den 25 september

• I Mörbylånga, vid kommunkontoret  
på Trollhättevägen 4. Detta är en 
så kallad långsamladdare där full 
laddning tar 812 timmar. Två bilar 
kan laddas samtidigt. 

Under 2017 och 2018 planerar 
kommunen att sätta upp publika 
stolpar även i Färjestaden, Gårdby och 
Ottenby. Stolparna finansieras delvis 
med medel från Klimatklivet, som är 
regeringens satsning på investeringar 
som minskar koldioxidutsläppen och 
gör lokal klimatnytta. 

Karta över andra offentliga laddstolpar: 

www.uppladdning.nu 

www.laddinfra.se

Här kan du ladda din elbil 
Kreativ verkstad – en 
skapande  verksamhet 
för alla åldrar 
Kreativ verkstad är en skapande 
verksamhet för alla, både barn 
och vuxna. Här utvecklar vi den 
skapande, lekande kraften i varje 
människa.

I verkstäderna arbetar vi med 
måleri och skulptur, gestaltning 
och experiment. Vi använder allt 
från färg, lera, trä och gips till 
glitter, skrot, spraykonst, foto, 
text och återbruk.

Stationär och mobil verksamhet
En stationär ateljé finns på 
Zokker i Mörbylånga dit alla är 
välkomna. Ateljén används av 
kulturskolans klasser i bild och 
form och av stopmotionklasser. 
Förskoleklasser, fritidshem och 
ensamkommande flyktingung
domar besöker ofta ateljén. 

Den mobila verksamheten åker 
runt på olika evenemang och till 
olika kommunala verksamheter, 
såsom HVBhem, fritidsgårdar och 
särskilda boenden. 

Den här hösten besöker vi alla 
särskilda boenden i kommunen 
med projektet I livets trädgård, 
som är ett måleriprojekt för äldre. 

Alla skollov ordnar vi öppna 
verkstäder  för lovlediga barn på 
olika platser i kommunen.

www.morbylanga.se/kreativ-
verkstad 

 

Tyck till om kommunen  och hjälp 
oss att bli bättre 

och tjänster. De kommer också vara ett 
viktigt verktyg för att mäta hur vi når 
våra uppsatta mål.

Resultatet av undersökningen 
presenteras  på kommunens webbplats 
i slutet av december och i kommande 
nummer av den här skriften.  

Om du inte har fått enkäten har du 
alltid möjlighet att bidra med dina 
synpunkter  via vår webbplats. 

Tack för din medverkan! 

www.morbylanga.se/dialog- 
synpunkter 


