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Nu justerar vi 
hastigheterna!

Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Starta eller driva företag?
Du som är eller vill bli företagare 
ställs inför en mängd frågor.

Företagslotsen är en samlings
punkt för alla frågor som du har 
till kommunen. Vi kan också 
hjälpa dig med kontakter till 
andra näringslivsorganisationer.

Kontakta företagslots Gun 
Karlesand på tel 0485470 06, 
gun.karlesand@morbylanga.se. 

Boka lokaler via hemsidan
Du kan hyra kommunens 
sport hallar, samlingslokaler, 
konstgräsplan med mera. 

Observera att det numera 
är djurförbud i kommunala 
offentliga lokaler (gäller ej 
tjänstehundar).

Sök lediga tider och boka 
på www.morbylanga.se/
lokalbokning/ 

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

www.morbylanga.se/evenemang

Nu ser vi över hastighetsgränserna i tättbebyggda områden. Framför allt 
kommer  30, 40 och 60 km/tim att bli vanligare för att skapa säkrare trafik, 
bättre miljö och mindre buller.

I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer bland-
trafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Låg hastighet är en 
förutsättning för att alla ska kunna visa hänsyn till varandra och för att 
antalet olyckor ska minska.

Färjestaden skyltas om 21 maj
Omskyltning inleds den 21maj i 
Färjestaden. Efterhand kommer 
även övriga tättbebyggda områden 
att skyltas om.

Karta och mer information
Karta över vilka vägar det är som 
får nya hastigheter finns på  
www.morbylanga.se/hastigheter

Kontaktperson: Ida Fällman,  
tel. 0485470 91



”Att veta att det kommer någon från hemtjänsten  
betyder trygghet”
Gunnar Pahlm bor i Färjestaden 
och har hjälp av hemtjänsten ett 
par gånger  om dagen. Här berättar 
Gunnar  om sin vardag.

 Jag har hemtjänst och larm och 
känner mig väldigt trygg med det. Det 
är inte bara det att jag får hjälp utan 
det är det sociala, att få prata en stund. 
Att veta att det kommer någon från 
hemtjänsten betyder trygghet för mig. 

 Ombyte av personal stör mig inte 
så mycket. Det viktiga är att jag själv 
känner och vet vad jag behöver hjälp 
med och att jag kan tala om hur jag 
vill ha det. Man får räkna med att 
personalen är ledig ibland. Det är bra 
att det har kommit in lite killar också i 
vården. 

Bernt Johansson arbetar i hemtjänsten i 
Färjestaden. Han säger att det är viktigt 
att vi som personal finns till för dem 
vi kommer till och att vi inte stressar 
när vi är där. Det känns bra att få gå 
till samma personer så att man får 
kontinuitet och lära känna varandra. Gunnar Pahlm får här besök av Bernt Johansson från hemtjänsten.

Visste du att....?
 Nationaldagen den 6 juni firas i 
Mörbylånga i anslutning till  evene
manget ”Mörbylånga blomstrar och 
ler”. 

 Gårdbyhallen har fått nytt golv 
och fasaden har utsmyckats med två 
konstverk. Konstnär är Ivar Södergren 
som är född och uppvuxen i Stenåsa.

 Anette Bimby på Intermezzo Frisör & 
shop blev Årets Entreprenör.

 DäckRoy i Färjestaden blev Årets 
Företagare.

 JohnErik Svensson, ordförande i 
Ölands Idrottskrets, fick Eldsjälspriset 
för ”sitt glödande engagemang och 
värdefulla insatser inom kultur och 
fritidsområdet”.

 Birgitta Rolfsdotter, Mörbylånga, fick 
Tillgänglighetspriset för sitt arbete i 
organisationen Hjärnkraft.

 Det är viktigt att vara lyhörd i arbetet. 
Man måste kunna anpassa sig till dem 
man besöker och vara flexibel. Att 
arbeta i hemtjänsten är ett fritt arbete. 
Det positiva är att få komma ut och 
träffa människor, säger Bernt. 

Hemtjänsten hjälper också till med att 
förbereda och laga mat till dem som 
behöver. Gunnar är en av dem som får 
hjälp med matlagningen. 

Pensionärer hjälper skolbarn 
med läsförståelse

Varje vecka kommer tre pensionärer till 
Färjestadens skola för att läsa med och 
för barnen. Så här säger pensionärerna 
själva om vad de hjälper till med: 

 ”Vi lyssnar på elevernas läxor när 
det gäller läsning. De får läsa upp för 
oss en och en och sedan pratar vi om 
innehållet och läsförståelsen.” 

 ”Jag läser högt för eleverna. Det blir 
lite som en följetong  eleverna får 
göra en resumé på kapitlet från tidigare 
vecka.”

 ”Vi pratar om nya ord och vad de 
innebär. Det brukar leda till mycket 
annat prat.”

Pensionärernas besök är mycket 
uppskattat av elever och skolpersonal. 

Kontaktperson: Peter Dyvik, rektor,  
tel. 0485474 88

När kollade du din brunn senast?
Du som har en egen brunn ansvarar 
själv för brunnen och kvaliteten på 
dricksvattnet. Både vattenkvalitet och 
vattentillgång kan förändras med tiden 
av olika orsaker. Därför bör man 
regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, 
minst vart tredje år. 

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

Kontakta miljö och hälsoskydds
inspektör Anna Hagberg, tel. 
0485470 67 eller läs mer på  
www.morbylanga.se/enskiltvatten. 

 Jag tycker om när personalen lagar 
mat. Min favoriträtt är stekt strömming, 
ja fisk överhuvudtaget. Och det hjälper 
de gärna till med att laga, säger Gunnar.

Vad gör du annars om dagarna?

 Jag lyssnar på musik och jag tittar 
på TV. Sen tar jag promenader med 
hjälp av hemtjänsten. Jag är jättenöjd 
med hemtjänsten, att de finns så att jag 
kan bo hemma. Jag känner mig trygg, 
avslutar Gunnar.



Hamnar du ofta i konflikt med 
din tonåring?
Känner du dig som en misslyckad 
förälder? Har du en tonåring som 
bråkar, skriker, inte städar och inte vill 
gå i skolan?  Upplever du att du inte når 
fram till din tonåring? 

Då kan KOMET vara något för dig!
KOMET 1218 år är ett föräldrastöds
program som hjälper föräldrar att få 
bättre kontakt med sina tonåringar. Vi 
riktar oss i första hand till föräldrar 
som har mycket konflikter med sina 
tonåringar. 

Syftet med programmet är att noncha
lera det negativa och uppmärksamma 
det positiva. Föräldrar erbjuds praktiska 
verktyg för att få relationen till sina 
tonåringar att fungera bättre. 

Utbildningen är anpassad för föräldrar 
som har barn/ungdomar i åldern 
1218 år. Innehållet är inriktat på att se 
möjligheter och lösningar. Deltagandet 
är kostnadsfritt.

För intresseanmälan eller ytterligare 
information kontakta Anders Hane, 
tel. 0485473 87, Ulla Thorell, tel. 
0485470 82 eller läs mer på  
www.morbylanga.se/komet

Hundar är härliga - men inte överallt..!

Som hundägare måste du känna till vilka lagar och regler  
som gäller. Det finns människor som är rädda för hundar  
eller allergiska mot pälsdjur så det är viktigt att visa hänsyn. 

Hundar får inte vistas på allmänna badplatser, lekplatser  •	
eller begravningsplatser. Hundägaren är också skyldig 
att plocka upp föroreningar efter sin hund inom 
detaljplanelagt område samt på gångbanor, gator och 
grönområden. (Gäller ej ledarhund, service eller 
signalhund eller polishund i tjänst). (Mörbylånga kommuns 
ordningsföreskrifter) 

Den 1 mars  20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilt. •	
Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att 
driva eller förfölja vilt. (Jaktlagen)

Hur tycker du att kommunen 
ska se ut i framtiden? 

Just nu reviderar vi den gällande 
översiktsplanen från 2007. Tjänstemän 
och politiker har under våren samlat in 
synpunkter från er som bor och verkar i 
kommunen. Tack för att ni bidragit med 
era synpunkter. De kommer att vara till 
stor hjälp i vårt kommande arbete.

Lämna dina synpunkter via webben
Har du inte haft möjlighet att närvara 
vid våra öppna möten men har åsikter 
om hur planeringen ska se ut kan du 
istället lämna dina synpunkter via vårt 
webbformulär: 

www.morbylanga.se/oversiktsplan-
synpunkter/

Synpunkterna kan gälla allt möjligt som 
har med den fysiska miljön att göra. Till 
exempel var det behövs fler bostäder, 
rekreationsområden, cykelvägar, 
övergångsställen eller utbyggnad av 
vatten och avlopp. 

Tack för dina synpunkter!

Projektledare: Anton Svensson, plan
arkitekt, tel: 0485474 03, epost: anton.
svensson@morbylanga.se

Kommunens grundskolor på  
plats 16 i ”Öppna jämförelser”
Mörbylånga kommun hamnar på 
plats 16 av landets 290 kom muner 
för det sammanvägda kun skaps
resultatet i Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) rapport 
”Öppna jämförelser  Grundskola 
2013”. Kunskapsresultaten har 
sammanställts utifrån slutbetyg, 
ämnesprov och omvärldskunskap 
samt resurserna utifrån uppgifter om 
kostnader och personal.

87 000 elever i årskurs fem och åtta 
har svarat på enkäten. Eleverna har 
fått svara på frågor om till exempel 
trygghet, hur intressant skolarbetet 
är och hur lärarna stödjer eleverna i 
skolarbetet. Svaren visar bland annat 
att en stor majoritet av eleverna 
har en positiv syn på skolan och 
undervisningen. 

De öppna jämförelserna för 2013 
baseras på uppgifter som avser 
läsåret 2011/2012.

Barnpanel och Ungdomsråd ska 
stärka ungdomars inflytande
Barnpanelen och Ungdomsrådet 
är två nya forum för samråd 
mellan kommunens ungdomar och 
politikerna i kommunstyrelsen. 

Forumen ska samråda och informera 
varandra och avsikten är att förstärka 
ungdomars inflytande i kommunen.

I Barnpanelen ingår representan ter 
för elevråden vid mellanstadie
skolorna. I Ungdomsrådet ingår 
representanter för elevråden vid 
Skansenskolan och Ölands Friskola 
samt från gymnasieskolorna via 
fritidsgårdarna. Respektive forum 
består dessutom av tre politiker från 
kommunstyrelsen.



Mörbylånga kommun 
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De kommunala verksamheterna 
kostade ca 810 miljoner kronor år 2012. 
Drygt 84 % har gått till de prioriterade 
verksamheterna skola, vård och omsorg. 

De största intäkterna har varit 
kommunal skatt och statsbidrag på 
tillsammans 676 miljoner. Resterande 
144 miljoner har finansierats via 
avgifter, till exempel för barn och 
äldreomsorg och vatten och avlopp.

Kommunens ekonomi är fortsatt stark, 
med ett överskott på 12 miljoner år 
2012.

Under året investerade kommunen för 
120 miljoner, varav 80 miljoner togs ur 
eget kapital och 40 miljoner i lån. 

Antalet invånare i kommunen ökade 
med 118 personer, till 14 256. Detta är 
en positiv utveckling som går helt i linje 
med kommunens vision för 2025, där 
målet är att vi ska vara 16 000 invånare. 
Ett högre invånarantal ger ökad 
skattekraft men ställer naturligtvis också 
högre krav på den kommunala servicen. 
Och spännande utmaningar. 

Exempel på satsningar 2012:
Färdigställande av Åkervägen för •	
att minska trafikflödet genom 
Färjestaden och få en snabbare resväg 
till de östra delarna av Färjestaden.

Utbyggnad av vatten och avlopp till •	
Kåtorp.

Ett nytt industrireningsverk i •	
Mörbylånga har projekterats för 
att möjliggöra en utbyggnad av 
Guldfågelns verksamhet.

Ny multiarena för spontanidrott •	
i Algutsrum i samverkan med 
Algutsrums IF och Smålandsidrotten. 

Digitalisering av biografen i •	
Mörbylånga

En egen dator till eleverna i årskurs  •	
4 och 7 (s.k. 11satsning). Satsningen 
fortsätter och kommer så småningom 
innebära att samtliga elever får egna 
datorer.

Inför 2013 har kommunfullmäktige 
bland annat valt att satsa på:

Om och nybyggnationer av skolorna •	
i Glömminge, Gårdby och Torslunda 
inklusive en idrottshall vid Torslunda 
skola.

En VAplan håller på att tas fram •	
som ska ligga till grund för fortsatt 
VAutbyggnad.

Valfrihet i hemtjänsten, s.k. LOV, ska •	
införas fr.o.m. den 1 september. 

Ny familjecentral i Färjestaden •	
öppnas i augusti i samverkan med 
landstinget. 

Så här använde kommunen dina 
skattepengar år 2012!

Hur hållbar är den Öländska 
turismen?
Klimatsmart Turism är ett treårigt 
projekt som drivs på Öland. 
Projektet handlar om hur vi 
kan mäta påverkan på klimatet 
från turistnäringen och om hur 
turismen kan öka på ett hållbart 
sätt. 

Den 21 maj kommer Elmoped
turnén med meteorolog Pär 
Holmberg och artisten Staffan 
Lindberg till Öland. Då samlas 
företag inom turistnäringen 
för att prata om och lyssna på 
föreläsningar om hållbar turism 
och klimatförändringar. 

www.klimatsmartturism.se

Kompetenshöjning i förskolan 
genom forskningsprojekt
Alla förskolor i kommunen deltar 
i ett forsknings och utveck lings
projekt med Linnéuniversitetet. 

En forskargrupp har valt ut tre 
arbetslag för att titta närmare på 
hur vi arbetar med värdefrågor 
i förskolan. Dessutom får all 
personal i förskolan möjlighet att 
delta på seminarier och annan 
kompetensutveckling. I samband 
med projektet har vi också fått en 
fjärde kompetensutvecklingsdag 
för förskolans personal. Projektet 
bidrar därigenom till en värde full 
kompetenshöjning. 


