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På Barnomsorgswebben kan du ändra 
schema, ändra inkomstuppgift och säga 
upp din plats, kort sagt sköta de flesta 
ärenden kring ditt barns placering. 

Du loggar in via Bank-ID eller 
motsvarande för att få en säker 
hantering av dina ärenden.

Mer information om vad du kan 
göra via e-tjänsten samt presentation 
av förskolor, familjedaghem och 
fritidshem finns på:

www.morbylanga.se/forskola

 

 

Evenemangstips?

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

www.morbylanga.se/
evenemang

Hur tycker du att  
kommunen ska se ut i 
framtiden? 

Var behövs det fler bostäder, 
rekreationsområden, cykelvägar, 
övergångsställen eller utbyggnad 
av vatten och avlopp?

Just nu reviderar vi den gällande 
översiktsplanen från 2007 och 
vill gärna ha dina synpunkter. 

Lämna dina synpunkter till 
Anton  Svensson, tel 0485- 
474 03 eller fyll i formuläret på: 

www.morbylanga.se/ 
oversiktsplan-synpunkter/ 

Nu kan du ansöka om barnomsorg 
och beräkna din avgift via kommu-
nens webbplats. Gör din ansökan 
senast fyra månader innan du vill ha 
en plats. Ingen inloggning krävs. 

Tjänsterna för att göra ansökan och 
beräkna avgift är öppna nu. Mer funk-
tioner kommer under hösten.

Barnomsorgswebben öppnar 
under hösten

I höst startar vi e-tjänsten Barn om-
sorgs webben, där du som förälder 
kan sköta dina ärenden kring dina 
barns placering i kommunal förskola, 
pedagogisk omsorg/familje daghem och 
fritidshem. 

Nu kan du söka  
barnomsorg via webben
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Stöd till dig som vårdar en 
anhörig eller närstående

Om du vårdar eller stödjer en 
närstående 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 närstående. 
Du behöver inte vara släkt med 
personen som du stödjer eller vårdar.

Kontakta enhetschef  Malin Henriksson, 
tel 04895-472 86 för mer infomation.

Trasig gatubelysning?

Snart kommer höstmörkret och då är 
det extra viktigt att gatubelysningen 
fungerar. Om du upptäcker släckta 
lampor eller skador på stolpar ska du 
göra en felanmälan till kommunen. 

Blankett för felanmälan finns på  
www.morbylanga.se/gatubelysning

Du kan också göra felanmälan på tel. 
0485-470 91.

Håkan Waxegård, Ölands 
destinations utvecklare

Borgholms och Mörbylånga kommuner 
har nu anställt Håkan Waxegård som 
destinationsutvecklare för Öland. 
Håkan har en bakgrund inom nöjes-, 
kultur- och mediabranschen och 
var bland annat med och startade 
Hultsfredsfestivalen, där han var 
festivalgeneral i 13 år. Han har också 
startat skivbolag och kulturpalats i 
Stockholm samt Stadsfesten i Eksjö. 
Nu är det dock Öland för hela slanten 
för Håkan. 

- Jag ser ett redan fantastiskt Öland, 
det har jag sett alla somrar jag varit 
här. Men jag ser också att det finns 
så mycket mer att göra vad gäller nya 
verksamheter och evenemang. Öland är 
fantastiskt och det tänker jag berätta för 
hela världen. Jag är entreprenör och har 
varit egen företagare i 35 år snart, så jag 
är van vid att åstadkomma resultat och 
det tänker jag fortsätta med på Öland, 
säger Håkan Waxegård.

Vill du komma i kontakt med Håkan 
når du honom på tel. 070-554 97 31 
eller hakan.waxegard@oland.se.

Nu finns det en laddstolpe för 
elbilar utanför kommunkontoret 
på Trollhättevägen 4 i Mörbylånga. 
Laddstolpen har plats för två bilar 
samtidigt och full tank laddas på ca 
8 timmar. Här kan du tanka din elbil 
gratis under sex månader. 

Elstolpen är en del i arbetet med 
kommunens mål att vara en 
fossilbränslefri kommun år 2025.

Mörbylånga och Borgholms kommuner 
delar på en elbil som används inom 
projektet Klimatsmart Turism Öland. 

Kontaktperson: Elvira Laneborg,  
tfn: 0485-477 33

Här kan du ladda din elbil!

Niclas Beermann, teknisk chef

Niclas Beermann är ny teknisk chef  
sedan den 1 juni. Han kommer närmast 
från Borgholm Energi där han varit 
energi- och elnätschef. Niclas är 
akademiker inom naturvetenskap med 
inriktning på fysik-kemi och har även 
doktorerat i ämnet, med forskning 
kring energi. 

- Jag kommer ursprungligen från 
Borgholm, men har bott på diverse 
ställen under mina studier och 
arbeten. Nu bor jag med min familj 
i Färjestaden. Jag är en utåtriktad, 
humoristisk och kreativ kille, som gillar 
när det händer saker, säger Niclas. 

- Att få möjligheten att ta del av vår 
kommuns utveckling och göra det till 
något bra för hela kommunen, med 
attraktivt boende och väl utbyggd 
samhällsservice känns oerhört 
spännande och utmanande.



Visste du att....? 

• 120 ungdomar i åldern 15-17 
år har haft feriearbete på 
kommunen i sommar. De 
har bland annat jobbat inom 
äldreomsorgen, i kommunens 
kök, som lokalvårdare 
och som hamnvärdar i 
Färjestaden för att guida och 
ta hand om turisterna under 
damfotbolls-EM. 

• Tre elever har fått lära sig att 
starta eget företag i sommar 
genom ett samarbete mellan 
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
och Ung Företagsamhet i 
Kalmar

• Sommarskolan på 
Skansenskolan lockade åtta 
elever, varav de flesta var 
nyanlända elever med fokus 
på att lära sig det svenska 
språket. Eleverna har gjort 
stora framsteg och kommer 
nu att vara bättre rustade för 
kommande läsår. 

• Barnen på avdelning Vallmon 
på Torslunda Naturförskola har 
byggt en Ölandsgård i miniatyr, 
som i sommar har visats på en 
utställning på turistbyrån på 
Träffpunkt Öland. 

Naturförskolan har byggt en Ölandsgård i 
miniatur

Nu öppnar Färjestadens familjecentral

Livet kan ibland kännas tufft och 
jobbigt och ingenting fungerar riktigt 
som man vill. Då kan det vara bra att 
veta vart man kan vända sig för att få 
hjälp och stöd.

På kommunens webbplats finns nu 
en sida med fakta, tips, hjälp och stöd 
utifrån olika tillstånd och situationer, 
t.ex. stress, sömn, mobbning, själv-
mords tankar, alkohol och droger, 
självkänsla, relationer och kärlek. 

Psykisk hälsa - här kan du få hjälp och stöd

En del i Psynkprojektet
Webbsidan har skapats inom det 
så kallade Psynk projektet, som 
Mörbylånga kommun och landstinget 
deltar i. Syftet  med projektet är delvis 
att öka kunskapen om vart man ska 
vända sig när man mår dåligt. Hjälpen 
ska vara lätt att hitta och ges tidigt. 

www.morbylanga.se/psykiskhalsa

  

Den 2 september öppnar familje-
centralen på Safirvägen 2 i Färjestaden. 
Här samarbetar barnhälsovård, 
mödrahälsovård, öppen förskola, 
socialsekreterare och elevhälsa för att 
ge dig som förälder ett bra stöd i ditt 
föräldraskap.

Öppna förskolan
På Öppna förskolan erbjuds du som 
förälder med barn upp till 5 år stöd 
i din föräldraroll av förskollärare. Vi 
erbjuder en pedagogisk miljö där du 
umgås med ditt barn och träffar andra 
föräldrar.

Förskolan är öppen måndag-torsdag  
kl 8.30-11.30, tisdagar även kl.12.30-
15.00. Onsdagar är endast för barn  
0-8 månader.

Socialsekreterare
I familjecentralen finns en social-
sekreterare som stöd till föräldrar. 
Socialsekreteraren kan vara samtals-
partner och kan lotsa dig som behöver 
stöd till rätt instans.

Elevhälsoteam
Det centrala elevhälsoteamet består 
av specialpedagog och skol-/förskole-
psykolog. Hit är du som förälder med 
barn upp till 16 år välkommen med 
dina funderingar kring ditt barns 
utveckling.



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

”Läskraft” - högläsning för 
personer med demens 

För personer med demenssjukdom 
kan högläsning öka stimulans 
och livskvalitet i vardagen. När 
samtalsämnen tryter kan en stunds 
högläsning ge närhet, väcka minnen 
och skapa samtal.

Frivilliga läsare finns på Rönninge-
gården och Villa Viktoria i Mörbylånga, 
Äppelvägen 8 i Färjestaden och 
på dagverksamheten Syrenen i 
Degerhamn.

Vill du bli frivilligläsare?
I ditt frivilliga engagemang bestämmer 
du själv i vilken takt du vill delta. Är 
du intresserad är du välkommen på 
ett inspirationsmöte tisdagen den 
22 oktober kl.14.00 på Lindero i 
Mörbylånga. 

Som frivillig kan du också välja andra 
uppdrag, till exempel trivselträffar eller 
vän- och besökstjänst. 

Kontaktperson: Britt Johansson, 
frivilligsamordnare, tel.0485-473 53

Uppsökande verksamhet - 
ett erbjudande om samtal 
eller besök 

Du som är 85 år eller äldre och 
som inte har någon hjälp från 
kommunen erbjuds ett telefon-
samtal eller ett hembesök från 
kommunens vård- och omsorgs-
verksamhet. Samtalet/besöket är 
frivilligt och kostnadsfritt och vi 
som ringer eller besöker dig har 
tystnadsplikt. 

Syftet med kontakten är att vi 
vill få mer kunskap om äldres 
situation och behov samtidigt som 
vi vill informera om kommunens 
äldreomsorg och andra aktuella 
frågor som berör äldre. 
Samtalet kan exempelvis beröra 
boende, gemenskap, hälsa och 
välbefinnande samt anhörigstöd. 

Den uppsökande verksamheten 
startade i våras med den södra 
kommundelen. I höst fortsätter vi 
med att kontakta dem som bor i 
den norra kommundelen.

- Verksamheten har varit mycket 
uppskattad, både av dem som fått 
telefonsamtal och hembesök och 
av oss i ring- och besöksgruppen. 
Det är fantastiskt roligt att få 
möjlighet att träffa dessa pigga 
och aktiva pensionärer, säger Lena 
Persson, som är samordnare för 
verksamheten.

Kontaktperson: Lena Persson, 
samordnare, tel 0485-473 97

Nationell Anhörigdag  
den 11 oktober

Vi uppmärksammar den nationella 
anhörigdagen fredagen den 11 oktober 
med aktiviteter på Eken i Färjestaden 
kl.14.00.

Program:

• ”Sanningar och skrönor”, författare 
Karin Brunk-Holmqvist kåserar

• Kommunen informerar om 
anhörig stöd. 

• Kaffeservering

Arrangör: Mörbylånga kommun, PRO 
och SPF

Hjärtligt välkommen!

Valfrihet inom hemtjänsten

Mörbylånga kommun har infört 
kundval inom hemtjänsten. Det innebär 
att du som har hemtjänst kommer 
att kunna välja vilken utövare som 
ska komma hem till dig. Alla utövare 
som du kan välja har godkänts av 
kommunen och uppfyller de krav som 
politikerna ställer. 

Syftet med förändringen är att öka 
valmöjligheten för dig som har 
hemtjänst, öka konkurrensen samt att 
höja kvaliteten inom hemtjänsten.

En ny lag - Lag om valfrihetssystem 
(LOV) - ligger till grund för beslutet.
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