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Lördagen den 23 mars kl. 20.30 – 21.30 
släcker miljontals människor världen 
över ljuset under en timmes tid, som en 
signal om att vi måste ta klimatfrågan 
på allvar. Vad tänker du göra?

•	 Vill	du	veta	vad	kommunen	
gör	för	att	nå	målet	om	
fossilbränslefri	kommun	2025?	 
Kom och träffa oss på Trossen, 
hamnen i Färjestaden, där vi 
informerar om och diskuterar 
klimatsmarta upplevelser. 

•	 Är	miljötänk,	musik	och	middag	
i	mörker	på	en	restaurang	något	
för	dig?		
Restaurang Kaj 4 serverar en 
klimatsmart middag i skenet av 
levande ljus. 

Vågar	du	utmana	grannen	i	vem	•	
som	lämnar	minst	sopor,	eller	
dina	kollegor	i	klimatsmartaste	
sättet	att	resa	till	jobbet?	

Vad du än väljer att göra denna kväll 
hoppas vi du visar ditt engagemang i 
klimatfrågorna och släcker ljuset under 
en timmes tid. 

Mer information om kommunens 
klimat arbete och vilka aktiviteter vi 
ordnar den 23 mars hittar du på  
www.morbylanga.se. 

Kontaktpersoner: 
Miljö- och klimatstrateg Elvira 
Laneborg, tel 0485-477 33  
Energi/klimatrådgivare Monica 
Ingvarson, tel 0485-470 63  Ingvarson 
0485-470 63 

Släck för en ljusare framtid! 

Låna en elmätare
Elmätare finns att låna på 
biblioteken  i Mörbylånga, 
Färjestaden  och Degerhamn 
samt på kommunkontoret i 
Mörbylånga. 

Med elmätaren kan du mäta 
dina elektriska apparaters 
elförbrukning och få en upp
fattning om vilka apparater i 
ditt hem som drar mest och 
minst ström.

23 mars kl. 20.30-21.30

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

Besök www.morbylanga.se/ 
evenemang
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Monica Högberg, ny kommunchef
Den 1 februari tillträdde Monica  
Högberg tjänsten som kommunchef. 
Den närmaste tiden kommer hon att 
träffa olika personer  för att lära känna 
kommunen  och de olika verksam
heterna.

Monica är 52 år och utbildad 
jurist. Hon kommer närmast från 
Lantmäteriet i Gävle, där hon under 
många år arbetat som både jurist och 
som chef  och ledare inom ett flertal 
verksamhetsområden, däribland stab- 
och stödverksamhet.

- Öland är ett landskap som jag 
kommit att tycka allt mer om och 
som nu på heltid har blivit mitt hem. 
I januari flyttade jag och min man 
Hans till familjens hus i Kleva. Jag ser 
verkligen fram emot att bo och arbeta i 
Mörbylånga kommun, säger Monica.

”Senior Alert” förebygger 
risker för fall, undernäring och 
trycksår

Mörbylånga kommun arbetar medvetet 
med att förebygga risker för fall, 
undernäring och trycksår. Genom 
vårt förebyggande arbete har antalet 
höftfrakturer minskat för personer som 
bor i särskilt boende. 

Arbetsmetoden kallas ”Senior alert” 
och är en del i regeringens och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 
överenskommelse om att vi tillsammans 
ska bidra till att skapa ett bättre liv för 
sjuka äldre.

Kontaktperson:  
Anita Rosell, MAS, tel. 0485-471 41

Kulturen tar plats!

På bilden ser ni Emma Rydnér, kultur-
samordnare, och Monica Krook, 
kultur chef. 

- Vi är nya, glada och stolta över att 
få utveckla kulturen här i Mörbylånga 
kommun. Med drivkraft, glöd och 
lyhördhet ska vi låta kulturen ta en mer 
framträdande plats i människors liv. 
Kultur berikar människor och bidrar 
till samhällsutvecklingen. Mörbylångas 
vision är att bli Sveriges ledande 
kultur- och naturkommun. Vi ser fram 
emot många möten och spännande 
dialoger och vill att människorna, 
unga som äldre, åretruntboende 
som sommarboende, kulturaktörer, 
företagare, föreningar m.fl. hör av sig 
till oss. 

”Det är som jäst i degen och inte grädde på 
moset som kulturen har störst betydelse”

Följ oss gärna på Facebook ”Kultur 
Mörbylånga kommun”.

Nu har arbetet med att revidera 
kommunens översiktsplan från 2007 
börjat. Under hela detta året kommer 
vi att träffa enskilda personer och 
organisationer för att höra hur ni ser på 
kommunens framtida utveckling.

Har du förslag på hur kommunen  
bör se ut i framtiden? 
Vi ser gärna att du som bor och verkar 
i kommunen lämnar förslag på hur du 
tycker att kommunen ska utvecklas 
i framtiden. I en översiktsplan ska 
både enskilda och allmänna intressen 
tas tillvara. Vi behöver därför dina 
synpunkter.

Inbjudan till dialogmöte

Lördagen den 23 mars kl 19-22 hälsar 
vi välkomna till ett dialogmöte i gäst-
hamnsbyggnaden Trossen i hamnen, 
Färjestaden. 
Mötet på Trossen är ett av flera 
dialogmöten. Vi kommer att åka runt 
på olika platser i kommunen och vid 
olika tillfällen. Information om var och 
när dialogmöten äger rum kommer 
att finnas på vår hemsida. Där kan 

du också ladda ner den nuvarande 
översiktsplanen, som antogs av 
kommunfullmäktige 2007. 
www.morbylanga.se/oversiktsplan

Vad är en Översiktsplan?
En Översiktsplan omfattar hela 
kommunens geografiska yta 
och visar hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsens utveckling i kommunen. 
Översiktsplanen är obligatorisk, men 
inte juridiskt bindande. Den ska fungera 
som en vägledning när kommunen 
senare fattar beslut om saker som rör 
kommunens utveckling. 

Kontaktperson:  
Anton Svensson, planarkitekt, tel 
0485-474 03

Tyck till om kommunens framtid! 

Monica Högberg, kommunchef  sedan den 
1 februari

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Kultur-M%C3%B6rbyl%C3%A5nga-kommun/593203364038944


Seniordagarna!
Välkommen till årets seniordagar, 
som arrangeras av Mörbylånga 
kommun och FRISAM. 

Onsdag 3 april 
Föreläsning av Demensförbundets 
ordförande Stina-Clara 
Hjulström: ”Vård och omsorg vid 
demenssjukdom - om att bemöta 
personer med demenssjukdom och 
deras anhöriga” 

Tid: 10.00-12.00    
Plats: Alungården, Södra Möckleby 
Kaffe och smörgåstårta, 20 kr

Tisdag 23 april 
”I huvudet på en landshövding”, 
landshövding Stefan Carlsson 

Underhållning och kåseri av riks-
spel man Lasse Svensson på fiol och 
Solveig Svensson på cittra.

Tid: 13.30-15.30  
Plats: Ladan, Färjestaden 
Kaffeservering, 20 kronor 

Onsdag 24 april 
”En resa i tiden från 30-tal och 
framåt”, sånger och berättelser 
framförda av Duo Beda från 
Oskarshamn 

Tid: 14.00-15.30 
Plats: Lindero, Mörbylånga 
Kaffeservering, 20 kronor 

Fredag 26 april 
Trerättersmiddag serveras på 
kommunens särskilda boenden. 

Närtrafik - till för alla!

Närtrafik är en del av kollektivtrafiken 
och är till för alla i kommunen. 
Närtrafikens uppgift är att komplettera 
den ordinarie linjebusstrafiken. Den 
skiljer sig från övrig trafik genom att du 
själv beställer din resa.

Närtrafiken kör en tur dagligen, 
måndag-fredag, till och från 
Färjestaden, Mörbylånga och Södra 
Möckleby, enligt tidtabell.

Så här beställer du Närtrafik
Tag reda på vilken tid du vill åka. •	
Ring KLT Kundtjänst, på tel.  •	
010-212 10 00 (menyval 3). 
Kundtjänst är öppen måndag-fredag 
kl. 07.00-18.00, lördag, sön- och 
helgdag kl. 08.00-17.00. 
Beställ din resa senast två timmar •	
innan du ska åka. Boka gärna din 
återresa samtidigt! 

Mer information finns på www.klt.se.

Det palliativa teamet fick  
årets kvalitetspris  

M-verksamhetens kvalitetspris gick i år 
till det palliativa teamet. Teamet vårdar 
personer i livets slutskede som vill dö 
hemma i den egna bostaden. 

Juryns motivering:  
”Det palliativa arbetslaget har 
verkligen gjort skillnad för den 
enskilde individen. Det har möjliggjort 
att den enskilde kan få göra ett 
eget val som inte varit möjligt utan 
arbetsgruppens medverkan. Förutom 
att öka inflytandet för den enskilde 
har vi också ökat tryggheten.”

Teamet representeras här av Jennie Jansson, 
Rozita Nilsson och Lena Larsson

Tack till dig som deltog i vår  
undersökning till nya kunder 
Vi har frågat nya kunder inom vissa 
verksamheter hur de uppfattade 
första kontakten med kommunen. 

Vi vill rikta ett stort tack till er som 
svarade på våra frågor. Nu jobbar vi 
med åtgärder för att vi ska bli ännu 
bättre.

Resultatet av undersökningen kan du 
ladda ner på www.morbylanga.se 

Lunchservering för pensionärer
Du som är pensionär kan äta lunch på 
Äppelvägen, Lindero och Alungården i 
gemenskap med andra. Lunchen kostar  
50 kronor. Du får gärna betala med månads-
faktura. Föranmälan behövs eftersom 
matsalarna har begränsat utrymme.

Lindero,	Esplanaden	44,	Mörbylånga 
Lunchen serveras kl.12.15-12.45. Vill du äta på vardagarna kan du boka fram 
till kl. 9.30 samma dag. För helgluncher vill vi ha din bokning senast fredag 
kl. 9.30. Välkommen med din anmälan på tel. 0485-471 22.

Äppelvägen	8,	Färjestaden: 
Lunchen serveras måndag-fredag kl.12.30-13.00. Du kan boka plats fram till 
kl. 9.00 samma dag. Välkommen med din anmälan på tel. 0485-471 27.

Alungården,	Degerhamn: 
Lunchen serveras måndag-fredag kl. 12.15. Bokning måste göras en vecka i 
förväg, eftersom maten inte lagas på plats. Välkommen med din anmälan på 
tel. 0485-473 25.

Foto: KLT



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 2013
Fjärrvärme, villa (max 25kW-växlare) 
Anslutningsavgift: 20 000 
Fast avgift (kr/år): 1 569 
Förbrukningsavgift (öre/kWh): 94,0

Anslutningsavgifter vatten och avlopp

Vatten, spill- och dagvatten 143 646 
Vatten, spillvatten 114 917 
Vatten 49 960 
Spillvatten 64 956

Taxa	11	-	Fastigheten är kopplad till kommunens vattenledning och har 
egen avloppsanläggning där kommunen inte har något avlopp. 
Kostnad: 1 539 kr/år och 14,36 kr/m3 förbrukat vatten

Taxa	12	-	Fastigheten är kopplad till kommunens avloppsnät och har vatten 
från egen brunn. Kostnad: 2 975 kr/år

Taxa	13	- Fastigheten är kopplad både till kommunens vattenledning och 
avloppsnät. Kostnad: 3 078 kr/år och 28:73 kr/m3 förbrukat vatten

Lägenhetsavgift 
För att våra fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan 
olika typer av fastigheter och användare har vi delat upp avgifterna i Fast 
avgift och Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är ett mått på hur stor 
nytta fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp. Kostnaderna 
avser 1 st ”lägenhet” på fastigheten. Finns flera lägenheter tillkommer 
ett lägenhetspåslag. En lägenhet ska uppfylla grundkraven sov- och 
kokmöjligheter samt toalett. 

Öppningsavgift
Öppningsavgift	efter vattenavstängning med anledning av obetald faktura, 
633 kr.

Alla priser är inklusive moms.  

Blankett för anslutning

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

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

Kundtjänst
Telefon:	0485-470 32, 470 43

E-post: kommun@morbylanga.se

Grön arbetslivsinriktad  
rehabilitering   - projekt  
Innergården

Projekt Innergården är ett pro-
jekt inom grön arbetslivsinriktad 
rehabilitering som bedrivs på 
Kollberggården i Kleva. Syftet är 
att undersöka om ”grön” verksam-
het kan ge människor möjlighet att 
växa och utvecklas i en miljö på en 
gård med odling och tillgång till 
djur. 

Projektet drivs av kommunens 
arbetsmarknadsenhet i samverkan 
med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Landstinget 
i Kalmar län. De som vill 
delta i projektet kontaktar sin 
handläggare/kontaktperson på 
respektive myndighet.

Projektet är en försöksverksamhet 
och finansieras med medel från 
Samordningsförbundet Kalmar 
län*. 

Kontaktperson: Eija Vartiainen, 
projektledare, tel 0485-474 84 

*) Anm: Samordningsförbundets parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
länets kommuner och landstinget. Genom 
samverkan skapas resurser för människor 
som på grund av ohälsa o.dyl. har svårt att 
uppnå egenförsörjning. 


