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Äntligen är sommaren här! 
 
Nu går vi snart in i härliga högsommartider. Glöm då inte att spara på 
vårt värdefulla vatten. Hela Öland har historiskt låga vattennivåer, 
men med små medel kan vi förbättra situationen. 
  
Varje person i Sverige använder hela cirka 160 liter vatten per dygn, 
men visste du att du kan spara cirka 36 liter vatten om du stänger av 
vattnet medan du borstar tänderna? För fler tips om hur du kan spara 
vatten, gå in på www.borgholmenergi.se.  
 
Behöver du göra en felanmälan av vatten eller avlopp? Kontakta 
Borgholm Energi på 0485-883 00 under kontorstid och 0485-101 02 
utanför kontorstid, eller gå in på www.borgholmenergi.se/felanmälan.  

Samhällsinformation från Borgholms kommun 

Funderar du på att: 

Söka nytt jobb? 
Du vet väl att du hittar 
kommunens alla lediga tjänster 
på vår hemsida?  
Gå in på borgholm.se/lediga-
tjanster. 

Glöm inte att det råder totalt 
bevattningsförbud och eldnings-
förbud i hela kommunen och på 
hela Öland. 

Cykla eller vandra? 
I	Borgholms	kommun	finns	många	
möjligheter	a6	cykla	och	vandra	längs	
mycket	vackra	leder.	Läs	mer	om	
Ölands	cykelvägar	och	vandringsleder	
på	olandsleden.se.	 

Vattna eller elda? 
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Ha en fin sommar och 
ta hand om varandra 

– tillsammans är vi starka!



Håll ut, håll avstånd, 
håll kontakten!

Vill du bidra med ideella insatser är du välkommen 
att anmäla dig via kommunens e-tjänst: 
service.borgholm.se/ideell_insats

Efter en annorlunda och utmanande vår går vi nu mot en 
sommar, som vi hoppas ska kunna ge vila och återhämtning 
till våra invånare och anställda inom kommunen. Coronapan-
demin har varit utmanande för de kommunala verksamheterna, 
där många har fått jobba intensivt i en ny och krävande 
situation.

I skrivande stund är det fortfarande oklart hur riktlinjerna 
kommer att se ut för sommaren och om vi har möjlighet att 
hälsa våra sommarölänningar, besökare och gäster välkomna 
tillbaka, eller om det måste vänta ännu ett tag. Ingenting är 
sig riktigt likt och ändå fortsätter vardagen till stora delar som 
vanligt. I kommunen sker utveckling, förbättringar, byggnationer 
och arbete i stort och smått parallellt med att vi hanterat effek-
terna av pandemin.

Vi hoppas på en skön sommar, med sol, bad, vistelser i naturen 
och möjligheten att läsa en god bok i lugn och ro. Om rese-
restriktionerna kvarstår får vi ölänningar glädjas över att vi 
bor på en så vacker plats och njuta av vårt paradis. Vi måste 
fortsätta att visa hänsyn och omtanke om varandra, genom 
att hålla avstånd och ändå hålla kontakten, kanske en bit in 
på hösten eller året ut. 

Översiktsplanen
Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholms kommun 
pågår. Planen ska visa hur kommunen vill använda mark- och 
vattenområden på lång sikt. Du som bor, arbetar eller besöker 
vår kommun är den som har störst kunskap om kommunens 
styrkor, brister och möjligheter. Din och alla andras kunskap 
utgör ett av de viktigaste underlagen för vår nya översiktsplan.

Nya Åkerboskolan tar form
En skiss för den nya Åkerboskolan i Löttorp har tagits fram. 
Arbetsgrupper från skolans olika verksamheter ska nu ge sina 
synpunkter på hur skolan ska utformas. När det arbetet är 
färdigt kan kommunstyrelsen fatta beslut och upphandling 
påbörjas. Vi ser fram emot en modern och fin skola från för-
skoleklass till årskurs nio på norra Öland

Skateparken
I Mejeriviken håller en aktivitetspark på att ta form, där både barn 
och ungdomar kan samlas och åka skateboard, kickbike och inlines.

Byxelkroks hamn
Ett stort renoveringsarbete och nybyggnation i Byxelkroks hamn 
pågår. Det beräknas vara klart till sommaren 2021. En 92 meter 
lång brygga ska också ingå, den beräknas vara klar i sommar. 
”Norra vågbrytaren är reparerad efter stormskador i februari. 
Kulvertrör för vattencirkulation i hamnen är monterade. För-
stärkningsarbeten med stora granitblock 3-6 ton i vågbrytarnas 
släntfot mot havsbotten på 3-5,5 meter vattendjup pågår”, säger 
Lennart Bohlin, projektledare.

Borgholms hamn
Piren i yttre hamnen har till viss del renoverats, fått belysning 
och bryggan är helt ny. Bryggan skapar fler båtplatser och i 
nästa fas, med en brygga som bygger ihop den i inre hamnen, 
med denna, kommer det vara möjligt att promenera hela 
vägen ut till det yttersta pirhuvudet på en sammanhängande 
”strandpromenad”!

Vi uppSkattar ditt ENgagEmaNg! SamrÅdSmÖtEN kommEr 
att gENomfÖraS läNgrE fram oCH När omStäNdigHEtErNa tillÅtEr.

Stöd till vårt näringsliv
Besöksnäringen har drabbats hårt av coronapandemin. Uteblivna 
besökare, inställda evenemang och att vi alla vill och måste för-
hindra smittspridning har haft en stor påverkan på våra företag. 
Kommunen arbetar aktivt för att stötta våra företagare. Läs om 
kommunens alla insatser och hur du som företagare kan få hjälp 
här: www.borgholm.se/stod-naringslivet

................................................................................................................................................

Besök Himmelsberga gratis i juni
Borgholms kommun har beslutat att avsätta 50 000 kronor 
extra i bidrag till Ölands Museum Himmelsberga. Som tack 
för det extra bidraget erbjuder Ölands museum Himmelsberga 
gratis inträde i juni månad till alla som är folkbokförda i 
Borgholms kommun.

läs mer om kommunens arbete på www.borgholm.se/corona
Är du orolig med anledning av Corona eller behöver hjälp, till exempel med att handla, är du välkommen
att kontakta Borgholms kommun på telefonnummer 0485-88 000. Det finns hjälp och stöd att få!

det händer i Borgholms kommun!

När samhället återgår till det normala ska vi bära med oss 
kunskapen från denna tid; att 
vi kan lösa många oväntade 
problem, hjälpas åt genom 
att tänka på varandra och 
att vi är starka tillsammans! 

Rådande omständigheter har medfört att vi ställt in de dialog-
möten som var planerade att genomföras under våren runtom 
i kommunen. Istället finns nu möjlighet att lämna synpunkter 
digitalt via en enkät på hemsidan fram till sista augusti. Gå till 
www.borgholm.se/oversiktsplan eller skanna QR-koden så kommer 
du till enkäten. 

Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande
Jens Odevall, kommunchef

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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På Ölands museum 
Himmelsberga kan 
besökarna ta del av 
konst, kulturhistoria, 
kafé och aktiviteter 
för barn.

Danska Elisabeth 
Höj arbetar i 
hamnen

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Ny bowlshall
Kommunen har gett Borgholm 
bowls ett bidrag till en ny bowls-
hall. Ytterväggarna kommer stå 
klara till midsommar och sedan 
ansvarar bowlsföreningen för det 
invändiga arbetet. 

Byggklara tomter 
i räpplinge

Efterfrågan på att köpa mark och 
att bygga nytt är stor i Borgholms 
kommun. Nu har kommunen fem 
tomter till försäljning i populära 
Räpplinge, strax sydost om Borg-
holm. Läs mer på 
www.fastighetsbyran.se

mountainbikebana 
i Borgholm
Borgholms kommun och Borg-
holms cykelklubb har kommit 
överens om att anlägga en moun-
tainbikebana på Furuhällsområdet 
i Borgholm. Idag är platsen välkänd 
för pulkaåkning. Pulkabacken kom-
mer att finnas kvar för vinterlek 
men kommer även att kunna 
användas för mountainbike. Banan 
kommer att vara tillgänglig för alla 
och drivs i cykelklubbens regi. 

polisen flyttar till Ekbacka
Ekbacka renoveras och byggs om 
för att kunna inrymma polisstatio-
nen. Polisen har haft behov av nya 
lokaler en längre tid.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................
.................................................................................................

Kustvägen kan du sedan cykla hela vägen till Byxelkrok. 
”En stor eloge till de bönder som upplåtit sin mark. Utan 
deras medverkan hade vi inte kunnat möjliggöra den här 
sträckan som är viktig både ur trafiksäkerhetssynpunkt och 
för att knyta ihop Borgholm med den vackra kustvägen”, 
säger Ilko Corkovic, kommunalråd.
Ett nytt cykelinitiativ är också på gång i Böda. Satsningen 
ska resultera i tre cykelslingor där du utöver motion och 
naturupplevelse kan ta del av områdets historia. 50 infor-
mationsskyltar ska sättas upp och arkeologen Jan-Henrik 
Fallgren är en av flera som har hjälpt till med historiska fakta 
om bygderna.
”Vi vill väcka intresse för det 
historiska, det finns så mycket 
spännande att berätta om 
naturen och vad som hänt här,
det kunde gå ganska tufft till 
häruppe, säger Lotta Andersson, 
som är en av initiativtagarna. 
Förhoppningen är att skyltarna 
ska vara uppe till sommaren.

Nytt cykelinitiativ i Böda: På informa-
tionsskyltar som ska sättas upp längs tre 
slingor ska man exempelvis kunna lära sig 
om Mars Makalös, Erik XIV:s flaggskepp 
som sjönk vid ett slag utanför Böda 1564.

intresset för aktiva naturupplevelser är en stark turism-
trend och cykelintresset ökar både i Sverige och inter-
nationellt. Öland utmärker sig som cykeldestination 
och cykellederna breder ut sig över ön.
På cyklapaoland.se finns gott om inspiration för dig som vill 
ge dig ut och cykla. Hemester på vår vackra ö är att föredra 
inte minst nu i sommar och vad sägs om Mittlandsskogs-
leden, Norra blomsterrundan eller till dig som vill ha tuffa 
tag – I Ironmans hjulspår. 
Förra sommaren invigdes Norra slingan på Ölandsleden, 
med elva mil öländsk cykelväg. Ölandsleden Cykla fyr till 
fyr är ett samarbetsprojekt mellan Borgholms kommun 
och Mörbylånga kommun som ska resultera i en gemensam 
cykelväg, från norra till södra ön.
Nu är det full fart med anläggningen av cykelvägen mellan 
Knäppinge och Ormöga längs med väg 136. Det skapar en 
sammanhängande cykelväg från Borgholm till Kustvägen, 
utan att cyklister behöver cykla på eller korsa väg 136. På 

upplev Öland på cykel

lilla triangeln, en anlagd våtmark invid norra infarten i Borgholm 
har färdigställts och fått konstnärlig utsmyckning.
Konstnären Marlene Lindmark har skapat tre skulpturer – en ko, en 
häst och en hund. Varje djur berättar sin egen historia om livet på 
det svunna Öland: den magra kon om tider av hungersnöd, ölands-
hästen som försvunnit från ön och den trebenta hunden som inte 
skulle kunna jaga kungens vilt. 

Hungerkon
På Öland fanns i många hundra år en liten härdig, 

småväxt koras som kallades Ölandskon. Vid instif-

tandet av Djurgårdsinrättningen 1569 förvandlades 

hela Öland till en kunglig jaktpark. Kung Johan III 

fick en av Europas finaste jaktparker, men på be-

kostnad av öns befolkning. Mark, bete och jakt togs 

ifrån bönderna, till förmån för kungens vilt, vilket 

resulterade i 200 år av misär och fattigdom på ön. 

De små korna, med sin dryga meter i mankhöjd, 

blev till följd mindre och magrare och fick sitt smek-

namn ”Hungerkon”. De sista ölandskorna dog ut vid 

sekelskiftet år 1900. 

Ölänningen
Redan 1555 beskriver Olaus Magnus Ölandshästen 

i Historia om de nordiska folken. Ur texten kan vi läsa: 

”Där finnas betydande hjordar av småväxta, men kraftiga hästar, vilka i uthållighet och rörlig-

het taga priset framför många hästar av grövre kroppsformer. De uppköpas av inhemska och 

främmande köpmän för nöjes skull och medföras till avlägsna orter för att avyttras såsom 

ett slags underdjur. Ty de äro särdeles kloka, så att de kunna inläras att hoppa och dansa vid 

ljudet av horn och trummor av personer som hava till födkrok att giva dylika förevisningar. 

Detta slags hästar kunna, om så fodras, leva av soltorkad fisk och granträ.” 

På 1800-talet ville man inte längre ha dessa småväxta hästar (Ölandshästen var 130 cm i 

mankhöjd). Utan man började avla fram större hästar. Ölandshästen blev därför färre och 

färre i antal, och 1925 slaktades den sista Ölandshästen som hette Lily. Hennes skelett finns 

än i dag bevarad och uppställd på Ölands folkhögskola

trebenta hunden
I samband med instiftandet av djurgårdsinrättningen utfärdade Johan III år 1572 

ett påbud där ölänningarna endast tilläts ha trebenta hundar som inte kunde jaga 

kungens villebråd. Kungen var stark missnöjd med den olaga jakten som förekom 

på Öland. Kungen skrev ”Efter denna dag, får ingen fälla några djur på Öland. Vi vill 

inte att våra undersåtar på Öland skall ha några hundar, antingen de är stora eller 

små, med mindre än att de är stympade eller avstäckte på ett ben”.

Påbudet om trebenta hundar är unikt för Öland och det understryker den särställ-

ning som Öland intog i Sveriges rike, som ett feodalt landskap, en åldrig relik från 

det medeltida styret, mer utländskt än svenskt. Inget annat landskap hade denna 

särställning.

Skulpturer som berättar om Ölands historia 
”Alla tre har historiskt varit viktiga och unika för Öland. Varje skulp-
tur blir ett monument över en utdöd ras som berättar sin egen 
historia om livet på Öland. Just de här tre djuren beskriver tillvaron 
på Öland under samma tidsepok men från lite olika vinklar”, säger 
Marlene Lindmark. 
Varmt välkommen att besöka det nya våtmarksområdet - för åter-
hämtning, motion och kulturupplevelse!



Bevattningsförbud 
1 maj-30 augusti

Återvinning och avfall

Biblioteket kommer till dig!

Vi har haft flera torra somrar på Öland och det är viktigt att 
vi fortsätter att hjälpas åt med att spara på vattnet!
Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att 
använda kommunalt vatten till att:
• vattna med vattenspridare eller vattenslang
• fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än tre kubikmeter

Det går självklart bra att vattna blommor och gräsmatta med
vattenkanna.

det är viktigt att allt avfall som läggs i sopkärlet är väl förpackat
 i plastpåse med dubbelknut. detta gäller både matavfallet 
som ska läggas i den gröna påsen och restavfallet som ska 
läggas i valfri plastpåse av god kvalitet. 

På de bemannade återvinningscentralerna (ÅVC) i Kalle-
guta och Böda kan du lämna allt från grovavfall och farligt 
avfall till elavfall och trädgårdsavfall. Vet du inte riktigt hur 
du ska sortera på plats, finns det alltid personal som kan 
hjälpa dig till rätta. Du hittar aktuella öppettider och mer 

Coronaviruset behöver inte hindra dig från att ta del av 
kultur: du kan nämligen göra det hemifrån. 
Biblioteken erbjuder ett stort utbud av digitala tjänster som 
strömmad film, e-böcker, e-ljudböcker och e-tidningar. Allt 
du behöver är ett lånekonto och en pinkod. Dessutom kan 
du som inte vill komma in på biblioteket ringa i förväg, så kom-
mer personal ut till ingången med utlånade medier klara för 
upphämtning. Det finns även möjlighet att återlämna medier 
utan att behöva komma in på biblioteket. Bokinkasten på alla 
bibliotek är öppna dygnet runt. 

tack för att du är med och sparar på vattnet! #vattensmart
läs mer på www.facebook.com/vattensmart

Borgholm Energi 
är med och tävlar i kranvattentävlingen 2020 som organiseras av branschorganisationen Svenskt Vatten. 

i oktober koras Sveriges godaste kranvatten och Borgholm Energi är med och tävlar med vatten från avsaltningsverket i Sandvik. V
is
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Bad och lek i sommar
Scanna Qr-koden för att nå karta över 
kommunens badplatser digitalt i din mobil: 

Badvett
• Bada alltid tillsammans med någon.
• Simma längs med stranden.
• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
• Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
• Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
• Simma inte under bryggor och hoppställningar.
• Meddela alltid dina anhöriga var du ska bada och 
   när du tänker komma tillbaka.

lekparker för 
stora och små

Borgholms Slott är 
öppet dagligen

i Borgholms kommun har arbetet 
med att förbättra kommunens lekplatser fortsatt. 
I hamnen i Borgholm finns det fina piratskeppet 
Barbara. I Rosenfors finns en helt ny lekplats med två 
häftiga linbanor, ta med en kompis och åk tillsam-
mans! I Löttorp har aktivitetsparken för de stora fått 
sällskap av en lekpark för de mindre och i Södra 
parken i Borgholm pågår arbetet med en helt ny lek-
plats för fullt! Nästa lekplats som ska rustas är den i 
Köpingsvik, i närheten av kyrkan.

Scanna Qr-koden för att se 
kartan över kommunens 
lekplatser digitalt i din mobil

30 maj – 31 augusti 10:00-18:00
1-22 september 10:00-16:00
Sista insläpp en timme innan stängning.

Med anledning av coronapandemin är 
alla dagliga guidade turer och barnakti-
viteter inställda tills vidare, men du är 
varmt välkommen att besöka Borgholms 
slott på egen hand i sommar. Till vår 
utställning ”uppgång & fall” finns en 
digital guide att ladda ned till din
smartphone.

.................................................................................................................................................

Sommarkortet           
Kommunen erbjuder ungdomar från årskurs sex till gymnasiet, som är skrivna i kommunen, 
gratis busskort även i sommar! Busskortet underlättar för ungdomar att ta sig till sitt sommarjobb 
och kompisar. läs mer på www.borgholm.se/sommarkortet

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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positiva siffror för Borgholms kommun
företagare i Borgholms kommun har blivit nöjdare med 
kommunens bemötande och service, enligt den undersökning 
som Sveriges kommuner och regioner, Skr, genomför bland 
företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av kommu-
nens myndighetsområden.
Borgholms kommun hamnar på plats 96 av samtliga 188 kom-
muner vilket betyder att kommunen klättrat 47 placeringar 
från året innan.

Det totala NKI-resultatet (Nöjd-Kund-Index) för Borgholms 
kommun i årets öppna jämförelser landar på 73, vilket innebär 
en ökning med fem enheter jämfört med 2018.
”Det är med glädje vi ser att vi höjt oss med fem enheter 
jämfört med mätningen 2018. Det som mäts är vår informa-
tion, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 
effektivitet. Särskilt roligt att vi får ett starkt betygsindex för 
vårt bemötande”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

information på borgholmenergi.se
Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, FTI, har ansvar 
för de 14 återvinningsstationerna 
(ÅVS) som finns i kommunen. 
Det innebär att FTI ska se till att behållarna töms, att 
innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan och 
att det är städat och rent på ÅVS:erna. Där kan du lämna 
bland annat tidningar, glasflaskor, pappers- och plastför-
packningar.

utökade öppettider på fritidsgårdarna i sommar
fritidsgårdarna i Borgholm och löttorp kommer ha mer 
öppet på sommarlovet än vad de brukar. 

Båda fritidsgårdarna kommer även ha en drogfri skolavslut-
ning på kvällen för högstadiet men det kommer att vara upp-

delat under kvällen för att det inte ska vara fler än 50 ungdo-
mar samtidigt. Motivera gärna era ungdomar att vara med! 
För att få information om vad som händer på fritidsgårdarna 
i sommar gå gärna in och gilla deras facebooksidor: 
Slottsgården, Blågården och Går`n i Löttorp.

För kommuninvånare som tillhör en riskgrupp och inte vill 
besöka biblioteket försöker vi möjliggöra hemlevererans 
av medier. Hör av dig med dina önskemål! 
Bibliotekets webbplats: bibliotek.borgholm.se

Vill du ha tips på 
vad du ska hitta 
på i sommar? 

Läs mer på 
www.borgholm.se/
sommaraktiviteter



posta och skicka in din lösning på
korsordet och vinn ett presentkort.

Skicka svaret korsordet till.
Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. märk kuvertet med ”korSord 2020” oBS!
glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter.

Fax: 0485-129 35
E-post kommun@borgholm.se

Besöksadress:
torget, Östra kyrkogatan 10

Postadress:
Box 52 387 21 Borgholm

Servicecenter
tel: 0485-880 00

kontaktuppgifter Borgholms kommun


