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DIN KOMMUNÖRBYLÅNGA

Packa din 
favoritpicknick 
och njut av allt 

som södra Öland 
har att erbjuda!

Få full koll 
med vår 
nya app
Nu har vi precis lanserat vår  
egen officiella app ’Mörbylånga 
kommun’ för smarta telefoner och 
enheter! Vi tycker att det är ett  
bra medel för att snabbt leverera 
anpassade tjänster, service och 
information oavsett om du bor  
här eller besöker Mörbylånga 
kommun. 
Med hjälp av appen kan du enkelt 
hitta nyheter, evenemang, kartvyer 
och laddstolpar. Du kan också kolla 
kötider på Ölandsbron, temperaturer 
från badplatser i realtid och felanmäla 
t.ex. gator, parker och lekplatser. 
Genom att vara våra extra ögon får du 
möjlighet att påverka din vardag.

Om du tillåter att appen skickar push-
notiser till dig kommer du att få våra 
kris- och driftstörningsmeddelanden 
direkt, till exempel när vi har en  
vattenläcka. 

Appen finns till både Android och 
iPhone. Du laddar enkelt ner den 
kostnadsfritt från App Store eller 
Google Play.



Balken, Mörbylånga hamn
• Nya bryggor och nytt trädäck.
• Försköningar av området har gjorts 

liksom tydligare avspärrningar av 
trafiken. 

• Simskola anordnas av  
Mörbylånga Simsällskap.

Färjestadens hamn
• Steg två i förbättringen av 

handikapprampen har genomförts.
• Ovanpå betongrampen läggs 

aluminiumrampen som gjorde  
debut ifjol.

Näsby
• Reparationer av bryggan har gjorts.

Kalvhagen, Mörbylånga
• Projektet med tillgänglighets-

anpassning och reparation av 
befintlig brygga beräknas vara 
färdigställt till badsäsongen 2020.

Skötsel
Ett team av sommarjobbande ung-
domar tillsammans med handledare 
kommer ihop med ideella föreningar 
att sköta om flertalet av våra kommu-
nala badplatser under sommaren.

Badvattnets kvalitet
Kommunen tar vattenprover på både 
kommunala och privata badplaser  
regelbundet under sommaren. Prov-
resultaten publiceras på Havs- och 
vattenmyndighetens webbplats där du 
kan se en förteckning över badvattnets 
kvalitet på badplatser i Sverige. 

> morbylanga.se/badplatser
> havochvatten.se

Nyheter till  
badsäsongen!

Kraftsamling Sydöland
Mycket har hänt och mycket är 
på gång i projektet Kraftsamling 
Sydöland! Här följer ett axplock.  

• Flera företag har fått hjälp med 
kompetensförsörjning. Arbete 
pågår med ett jobbspår riktat mot 
gröna näringar för att tillgodose 
kompetensbehovet.

• Samtal pågår med en handfull 
aktörer med intresse av att etablera 
sig på Sydöland. Har du lokaler att 
hyra ut? Kontakta oss eller lägg upp 
dina lokaler på objektvision.se.

• En studiecirkel arbetar vidare med 
seniorbostäder på Sydöland.

• En vårdgivare är på väg att öppna 
en mottagning på Sydöland.

• Möjligheter att arbeta med utveck-
ling av hamnarna undersöks.

• Under hösten går inbjudningar ut 
till föreningar för att jobba vidare 
med de lokala utvecklingsplanerna.

Under sommaren har vi öppet som 
vanligt på vårt kontor mitt emot 
ICA i Södra Möckleby: 
Måndagar kl. 16-18 och tisdagar  
kl. 11-13. Välkommen att diskutera 
dina utvecklingsidéer!

Facebook: Kraftsamling Sydöland

E-post och telefon:
Ulf Kyrling, projektledare,  
ulf.kyrling@morbylanga.se, 
0485-470 31

Barn behöver böcker! Under 
sommaren pågår satsningen 
”Sommarlovsboken” för skolbarn.
Läs fem böcker under sommaren, 
och skriv och rita om dem. Sen får 
du en bok av kommunbiblioteket.

Biblioteken 
informerar
Bokholkar
Även i år kommer de populära bok-
holkarna att finnas på stränderna i 
Lökenäs, Granudden, Mörbylånga och 
Näsby. De finns på plats vecka 26-32. 
Barn och ungdomar kan låna och läsa 
en bok medan de ligger på stranden. 

Vecka 31, 32 och 33 kan du få hjälp 
att blir mer digital
Var nyfiken och kom och ställ dina 
frågor till ungdomar som finns på bibli-
oteken i Färjestaden och Mörbylånga. 

> Fråga personalen för mer information 
eller läs mer på morbylanga.se

Visste du att du kan låna el-cykel?
Detta ger dig möjlighet att prova en 
el-cykel för första gången eller att låna 
vid behov. El-cykeln lånas på bib-
lioteket i Färjestaden. Upptäck hur 
smidigt det är att cykla även i motvind! 
Dessutom är den bra för miljön. 

Öppettider 24 juni –18 augusti 
Färjestaden 
Mån: 13-18, Tis-Ons: 10-16, 
Tors-Lör: 10-13, Meröppet: 07-22 varje 
dag året om

Mörbylånga
Mån: 13-18, Tis-Ons: 10-16,  
Tors-Lör: 10-13, Öppet för tidnings- 
läsning: Tis-Fre från 9

Degerhamn
Mån: 13-18, Tors: 10-16



Hur ser din relation ut till borgen? 
– Som privatperson har Eketorps borg 
varit ett regelbundet besöksmål. Både 
när jag jobbade på Ölands Skördefest 
och Ölands Turistorganisation har 
Eketorp varit en mycket viktig del 
eftersom borgen är bland de mest att-
raktiva platser som Öland kan erbjuda. 
Området runt Eketorps borg måste vara 
en av Ölands absolut vackraste platser. 

Utifrån den erfarenhet du har – vad 
tror du är viktigast nu för Eketorps 
borg framöver? 
– Vi vill att borgen ska bli en samlings- 
och mötesplats för både det lokala 
föreningslivet och näringslivet men 
givetvis även för turisterna. Vi hoppas 
att kunna bli en resurs för företagen på 
södra Öland, där man både kan samlas 
och träffas för möten men även kanske 
arrangera något spännande för våra 
besökare.

Om du gör en framtidsspaning kring 
Eketorps borg, hur ser den ut?
– Då hoppas jag att vi kan erbjuda 
ett spännande besöksmål året runt, 
där besökaren kan få en bra guidning 
digitalt, på ett flertal språk. Borgen 
håller öppet från april till oktober och 
att det är en mängd olika evenemang 

Stefan Ahlgren 
Uppväxt: Borgholm

Bor: Skarpa Alby

Familj: Sambo, tre barn,  
5 katter, 23 höns

Smultronställe på Öland: 
Dröstorps alvar

Talang: Är rätt duktig på att  
kombinera mat och dryck då jag 
är utbildad sommelier

som sker, som konserter, bröllop, 
gästabud, järnåldersdagar, före-
läsningar och inte minst en massa 
spännande barnaktiviteter med mera. 
Eketorps borg ska åter kännas som 
ölänningarnas borg. 

Vad gör du helst en ledig dag? 
– Då kommer jag troligen att träna 
eftersom jag är anmäld till Ironman 
Kalmar eller ligga i hängmattan 
hemma.

Under hela 2019 pågår 
projektet ”Häng med! –
Aktivitet för integration” 
i Mörbylånga kommun
Projektet innehåller en rad aktiviteter 
för barn, ungdomar och äldre. Syftet 
med projektet är att integrera och 
skapa nya mötesplatser mellan  
etablerade svenskar och nyanlända.

Aktiviteterna som ingår är öppna för-
skolan Safiren, ”Kyrkis” i samarbete 
med Svenska kyrkan, språkcaféer på 
våra bibliotek samt idrottsskolan i 
Färjestaden, Mörbylånga och Gårdby 
för 6-7-åringar och ”Öppen mötesplats” 
för kvinnor som båda arrangeras till-
sammans med Färjestadens GOIF. 

– Det är så roligt att se alla fantastiska 
möten mellan människorna i det 
här projektet. Vi når en väldigt bred 
målgrupp och bygger broar, vilket är 
väldigt roligt. Öppna förskolan, ”kyrkis” 
och idrottsskolan är för barnen, medan 
språkcaféerna och öppen mötes-
plats för kvinnor, sträcker sig över alla 
åldrar, säger Ewa Åkerman,  
projektledare på arbetsmarknads-  
och integrationsenheten.

> Är du nyfiken och vill veta mer om 
aktiviteterna får du gärna höra av 
dig till:  
ewa.akerman@morbylanga.se

Hallå där, Stefan Ahlgren. Du är ny 
borgchef på Eketorps borg, berätta! 

> Öppettider och mer information 
om Eketorps borg  finns på  
eketorpsborg.se och  
facebook.com/eketorpsborg



Mörbylånga Din kommun är en hus- 
hållstidning där vi kort informerar om 
vad som händer inom kommunens  
verksamheter. Tidningen distribueras 
till alla hushåll  med postnummer  som 
helt eller delvis ingår i Mörbylånga 
kommun.  Detta nummer delas även 
ut till alla fritidshus.

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

morbylangakommun

Ny tobakslag  
med utökat 
rökförbud
Från och med 1 juli 2019 gäller en ny 
lag om tobak. Den innebär bland annat 
att fler utomhusmiljöer kommer att 
bli rökfria. En annan förändring är till-
ståndsplikten för all detaljhandel. 
Syftet med den nya lagen är att minska 
risken för tobaksrelaterade sjukdo-
mar och skydda personer som är extra 
känsliga, till exempel barn. 

I vilka miljöer blir rökning förbjuden?
Flera nya rökfria miljöer införs. Förutom 
utomhusserveringar och caféer 
kommer det även att vara rökförbud på 
inhängnade platser avsedda för idrotts-
utövning och på lekplatser. Förbudet 
gäller även vid kollektivtrafikens håll-
platser och entréer till lokaler och 
andra utrymmen där allmänheten har 
tillträde. 

Vilka produkter omfattas av lagen?
Rökförbudet gäller tobak, elektroniska 
cigaretter, rökning av örtprodukter, 
förångning eller annan upphettning 
av tobak, exempelvis vattenpipa. 
Rökförbudet gäller även användning av 
njutningsmedel som motsvarar rökning 
men som inte innehåller tobak.

Vem har ansvar för att rökförbudet 
följs? 
Den som äger eller disponerar ett 
område som omfattas av rökförbudet, 
ansvarar för att rökförbudet följs samt 
är också skyldig att informera om rök-
förbudet genom skyltning. Askkoppar 
och markerade områden där rökning 
tidigare varit tillåten ska tas bort.

Kommunens tillsynsansvar gäller ser-
veringsställen, detaljhandeln och alla 
typer av kommunala byggnader eller 
verksamheter som allmänheten har  
tillträde till. 

Upplev världs-
arvet i sommar!
Södra Öland är med på Unescos lista 
över världsarv. Landskapet här är unikt 
och värdefullt. I världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap ingår byarna, 
åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna.

I dag fortsätter lantbrukarna att odla 
jorden och låta sina djur beta. Tack 
vare lantbrukarna kan odlingslandska-
pet upplevas av nya generationer.

Mörbylångaleden – en av Sveriges 
12 signaturleder
I våras valde STF, Svenska 
Turistföreningen, ut 12 signaturleder i 
Sverige. Signaturlederna kännetecknas 

SummerCamp Granudden 
Måndag 17 juni - Fredag 9 augusti
Hela sommaren kan du som 
är 6-18 år träffa kommunens 
fritidsledare och Färjestadens GoIF 
på Granudden kl. 10-16. Tisdagar 
och fredagar fortsätter vi med After 
beach med grillning fram till kl. 21. 

Nöjeshuset, Emmaboda  
Torsdag 4 juli
För dig som är 13 år eller börjar  
åk 7. Avresa från Färjestaden kl. 16. 
Beräknad hemkomst ca kl. 22. 

Teaterläger 
Måndag 29 juli - Fredag 2 augusti
Du som är 8-14 år kan testa på 
att vara med i en teatergrupp och 
skapa en föreställning. 

Böda Sand
Vid varmt väder och intresse åker vi 
spontant till Böda Sand. Prata med 
någon av oss fritidsledare. Vi finns 
på Granudden varje dag.

> Mer information om aktiviteter 
och anmälan finns på  
morbylanga.se/fritidsgardar

av sin vackra natur och att de är 
karaktäristiska för sina respektive 
landsdelar. Mörbylångaleden, som 
sköts av Mörbylånga kommun, är en 
av de 12 signaturlederna. Leden går 
från Träffpunkt Öland vid brofästet i 
Färjestaden till Ottenby vandrarhem i 
Näsby på södra Öland. 

Världsarvsveckan
Den 15-21 juli firas världsarvet lite extra 
med en speciell världs-
arvsvecka som innehåller 
många olika aktiviteter 
för barn och vuxna, från 
morgon till kväll. 

Tagga dina bästa världarvbilder 
med #världsarvetsödraöland och 
följ @varldsarvetsodraoland på 
Instagram.

För sommarlovslediga 
barn och ungdomar!

> Programmet för  
världsarvsveckan  
finns bland annat på 
sodraoland.com


