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Innehåller hela
programmet till
Ljus på Kultur i
Borgholm!
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Tack för hjälpen i sommar!
Öland hade ett rekordstort antal besökare
sommaren 2016 och ett soligt och torrt väder,
men hade ändå en minskad vattenförbrukning!
Jämfört med året innan var förbrukningen i juni
mindre med 14 procent, i juli med 7 procent och
i augusti 9 procent. Media rapporterade mycket
om vattensituationen och kamelen Törsten nådde
ut på ett bra sätt med vattensmarta tips, både
via informationsmaterial och sociala medier.
Många invånare och besökare visste därför om
bevattningsförbud och behovet av att vara generellt
sparsam.
Tillsammans med de åtgärder som Borgholm Energi
vidtog behövde kommunen inte transportera vatten
från fastlandet med lastbil, utan klarade den egna
förbrukningen. I Sandvik har bygget av det nya
avsaltningsverket redan påbörjats och beräknas stå
klart till nästa sommar, vilket då kommer att bidra till
tillgången på vatten.
Grundvattennivåerna fortsätter dock att vara kritiskt
låga och därför råder fortsatt bevattningsförbud
i kommunen. Se www.borgholmenergi.se för
aktuell information. Kamelen Törsten har bytt
ut sina solglasögon mot en toppluva och
kommer att fortsätta att uppmana oss till att
vara vattensmarta!

Pris till Öland för gott
samarbete kring vattnet

Den Gyllene Pumpan tilldelades i år
Mörbylånga kommun och Borgholms kommun
av Ölands Skördefest. Juryn motiverar
beslutet med att ölandskommunerna med stor
handlingskraft fattat viktiga beslut och
vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkra
Ölands tillgång på vatten. Priset ska
också delas av alla ölänningar som
på ett solidariskt och förtjänstfullt sätt
hushållat med Ölands vatten!

Tre nya förskolor
Tre nya förskolor har öppnats i Borgholms kommun
de senaste veckorna. Det är ovanligt, senast en ny
öppnades var i början på 90-talet, i Björkviken.
Det är förskolorna Rödhaken i Borgholm, med 13
barn och fler på väg in samt Fyrtornet på Ekbacka i
Borgholm med 19 barn. På Runstens förskola går
det nu 27 barn medan 10 barn fortfarande är kvar i
de gamla lokalerna på Näktergalen.
Anledningen till den här satsningen är för att minska
köerna och storleken på barngrupperna, både för
Förskolan Fyrtornet startade den 16 september sin
verksamhet i det renoverade och ombyggda huset bakom
barnens och personalens skull.
Ekbacka, som tidigare varit IT-avdelningens lokaler.

Rödhakens förskola är en helt ny byggnad, som
har uppförts i parken bakom Ölands gymnasium.
Det är stora och ljusa lokaler med plats för många
olika aktiviteter. Uteplatsen håller på att ta form, på
bilden syns fortfarande staketen som skyddar de nya
gräsplanteringarna.

Runstens gamla skola, som har stått tom ett tag
har renoverats och har nu plats för två avdelningar i
bottenvåningen. På bilden syns några av de barn som
sjöng på den officiella invigningen den 22 september.

Helikopterburna undersökningar av grundvatten
Under tio dagar i september 2016 genomfördes
flygningar med helikopter över Öland för att leta
nya grundvattenförekomster.
Tack vare bra väder och långa flygdagar gick
arbetet smidigt och betydligt fortare än väntat.
Undersökningarna gjordes av SkyTEM på uppdrag
av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i syfte
att öka kunskapen om grundvattenförhållandena

och områden som kan vara av intresse för
dricksvattenförsörjningen.
Totalt undersöktes cirka 800 kvadratkilometer.
Data samlades in från över 100 000 mätpunkter,
vilket motsvarar lika många provborrningar. Nu
återstår bearbetning och tolkning av data. Ett
preliminärt besked om var det kan finnas större
grundvattenresurser på Öland kommer att vara
klart i april 2017.

Gåvor till Borgholm
När Borgholm firade 200 år skänkte både
Torsås kommun och Regionförbundet träd
till kommunen. Äppelträdet från Torsås ska
planteras på den nya förskolan i Runsten
och valnötsträdet från Regionförbundet har
planteras i Societetsparken. Mönsterås kommun
skänkte även träd som planteras i Vi-skogen,
i Östra Afrika. Från Kalmar kommun kom ett
växtarrangemang i kruka.
Vänorten Korsnäs, Finland, skänkte en tavla,
medan vänorten Rockford, USA, valde att ge
bort en lekplats. Var den ska placeras håller på
att utredas.
Av Mörbylånga kommun fick Borgholm en
oljelampa i form av fyren Långe Jan och av
Oskarshamns kommun ett konstföremål i granit
föreställande Blå Jungfrun.

Kulturskolan växer
Kulturskolan i Borgholm har nu utökat
sin verksamhet och erbjuder även
dansundervisning. Dansundervisningen
finns i Gärdslösa och är för barn från 4 år.
På Kulturskolan kan du också lära dig att
spela ett instrument eller sjunga, spela
teater, skapa i olika material, spela i band,
sjunga i kör eller lära dig om musik, dator
och studioverksamhet.
Vill du anmäla dig eller ditt barn?
Läs mer på www.borgholm.se/kulturskolan

Kommunalt VA till fler
Verksamhetsområdena för vattentjänster har
justerats. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat
område där vatten- och avloppsförsörjningen ska
ske genom kommunala VA-anläggningar, vilket
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar.
Att upptas i ett verksamhetsområde gör det möjligt
för fastighetsägaren att ansluta till det kommunala
VA-nätet för dricks-, dag- och spillvatten, samtidigt
som det innebär en kostnad för fastighetsägaren.
Det är kommunfullmäktige som fastställer
verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som
gäller.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 september
att justera verksamhetsområdena i Böda, Föra,
Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Långlöt,
Persnäs och Räpplinge.

Kulturskolans elever
sjöng för kungaparet
På Victoriadagen sjöng kulturskolans sångelever
tillsammans med artisten Frans för kungaparet.
När Borgholm firade 200 år den 28 augusti
stod elever från kulturskolans barnkör på scen
och sjöng för kungaparet och publiken. Barnen
sjöng Jag ligger på en äng av Georg Riedel och
Barbro Lindgren och Pippis Sommarvisa av Astrid
Lindgren och Georg Riedel. Kulturskolans lärare
stod för ackompanjemang.
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30 OKTOBER
10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se
10:00-15:00. Galleri13 Borgholm - Utställning av konstnären
Ingela Beijer, www.galleri13.com
11:00-15:00. Galleri Svalan Borgholm - Måleri Konstutställning
Magnus Gustavsson och Niklas Mörnerud,
www.gallerisvalan.se
13:00-14:00. Thomas Björklund och Stationsorkestern i
Norrgården Byxelkrok. Fri entré.

KULTURUPPLEVELSER I
KALMAR
OC H PÅ ÖL AN D
HÖSTENS STORA KULTUREVENEMANG!
10 dagar - 400 programpunkter!

Välkommen till årets största kulturexplosion vid
Kalmarsund! Mellan 28 oktober och 6 november fylls
både förväntade och oväntade platser i Kalmar och på
Öland med kulturupplevelser. Ta med dig programmet
och ge dig ut och upptäck något nytt!
Här kan du se alla aktiviteter i Borgholms kommun. För
att läsa hela programmet, besök www.ljuspakultur.
se eller hämta ett program på biblioteken, stadshuset i
Borgholm eller turistbyrån.

28 OKTOBER
10:00-18:00. Galleri13 Borgholm - Utställning av konstnären
Ingela Beijer, www.galleri13.com
11:00-15:00. Galleri Svalan Borgholm - Måleri Konstutställning
Magnus Gustavsson och Niklas Mörnerud,
www.gallerisvalan.se
19:00-20:00. Invigning av Ljus på kultur 2016 på
Borgholms Slott

En sällsam föreställning på slottets borggård med musik,
körsång, diktläsning och filmvisning i en mystisk blandning av
ljus och mörker. Invigningstal av Tove Folkesson.Fri entré.

29 OKTOBER
10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se
10:00-15:00. Galleri13 Borgholm - Utställning av konstnären
Ingela Beijer, www.galleri13.com

15:00-18:00. Kulturcafé på Borgholms Biograf, Kulturell
Tankesmedja projektet Experimentellt Kulturarv Öland.
Fri entré. www.experimentelltkulturarv.se

31 OKTOBER
10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se
11:00-12:00.Thomas Björklund sjunger visor på Träffpunkt
Soldalen i Köpingsvik. Fri entré.
17:00-19:00. Sagostund med Lilla My på Runstens bibliotek.
Fri entré. www.bibliotek.borgholm.se
19:00-20:00. Classy Burlesque Halloween med Magica Dans i
dansstudion i Arbelunda. Pris 100 kronor/person.
www.magicadans.se

1 NOVEMBER
10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se
10:30-11:30. Ölandsförfattaren Karolina Sörman kommer till
Löttorps bibliotek. Fri entré. www.bibliotek.borgholm.se
14:00-15:00. Konstjägarna Borgholm - Fred Johansson och
Emy-Rut Woksepp gör nerslag i den offentliga konsten.
www.kalmarkonstmuseum.se
18:00-20:30. Slöjdkafé Borgholms bibliotek – Vi tovar kulor till
armband. Föranmälan 0485 - 880 70. Kostnadsfritt.
www.bibliotek.borgholm.se
18:00-21:00. Kulturskolorna från Borgholms och Mörbylånga
kommun visar sin verksamhet på Borgholms Slott.
Fri entré. www.morbylanga.se/kulturskola
19:00-21:00. Bron över floden Kwai – Borgholms Filmfestival
2016 Borgholms Bio. Entré, filmpass.
www.borgholmsfilmfestival.se

2 NOVEMBER

11:00-15:00. Galleri Svalan Borgholm - Måleri Konstutställning
Magnus Gustavsson och Niklas Mörnerud,
www.gallerisvalan.se

10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se

18:00. Vin och gourmetkväll med Carl Jan Granqvist på
Halltorps Gästgiveri. Entré. www.halltorpsgastgiveri.se

13:00-14:00. Workshop: Streetdance & Breaking med B Boy
Wilpower (US) i Borgholms Sporthall. Gratis.

14:00-15:00. Bokfika för dig mellan 9-12 år på Borgholms
bibliotek. Gratis. www.bibliotek.borgholm.se
17:00-19:00. Sagostund med Lilla Anna på Rälla bibliotek.
Gratis. www.bibliotek.borgholm.se
19:00-21:00. Borgholms Författarafton på Strand hotell i
Borgholm. Pris 295 kr föranmälan 0485-10109.
www.borgholmsbokhandel.se
19:00-21:00. Kvinna utan samvete - Borgholms Filmfestival 2016
Borgholms Bio. Entré, filmpass. www.borgholmsfilmfestival.se
19:30-20:30. Spökvandring på Borgholms Stadsmuseum.
Entré 10 kronor.

3 NOVEMBER
10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se
10:30-11:30. Spökhistorier och kreativ verkstad på Borgholms
bibliotek. Gratis. www.bibliotek.borgholm.se
11:00-12:00. Ballader & visor från när och fjärran på Träffpunkt
norr, Åkerbohemmet i Löttorp. Fri entré.
18:00-20:30. Slöjdkafé på Löttorps bibliotek – Vi täljer
fantasifåglar i trä. Föranmälan 0485-88070 kostnadsfritt.
www.bibliotek.borgholm.se
19:00-21:00. Sommarnattens leende - Borgholms Filmfestival
Borgholms Bio. Entré, filmpass. www.borgholmsfilmfestival.se

4 NOVEMBER
10:00-16:00. Borgholms Slott Utställning – Uppgång & Fall
Entré www.borgholmsslott.se
10:00-18:00. Jul på gården hos Rostiga Tanten i Gällby, Löttorp.
Fri entré. www.i-o-christinaprütz.se
10:00-18:00. Galleri13 Borgholm - Utställning av konstnären
Ingela Beijer. www.galleri13.com
10:30-11:30. Sagostund med mannen med den gula hatten på
Löttorps bibliotek. Gratis. www.bibliotek.borgholm.se

5 NOVEMBER
10:00-18:00. Jul på gården hos Rostiga Tanten i Gällby, Löttorp.
Fri entré. www.i-o-christinaprütz.se
10:00-17:00. 30:e julmässan på Skäftekärr. Entré.
www.skaftekarr.se
10:00-17:00. Kvinnor och spirituella vägar på Bentas B & B i
Runsten. www.bentabnb.com
10:00-15:00. Galleri13 Borgholm - Utställning av konstnären
Ingela Beijer. www.galleri13.com
11:00-12:00. Isle of You - två unga röster med stämsång i
Ekerumssalen, Ekerum Golf & Resort. Fri entré.
11:00-15:00. Galleri Svalan Borgholm - Måleri Konstutställning
Magnus Gustavsson och Niklas Mörnerud
www.gallerisvalan.se
12:00-15:00. Spinna vänskapsband vid Lammbutiken i
Äpplerum.Anmälan info@lammbutikeniapplerum.se. Pris 100 kr.
www.lammbutikeniapplerum.se
17:00-19:00. Sista minuten - Borgholms Filmfestival 2016
Borgholms Bio. Entré, filmpass. www.borgholmsfilmfestival.se
18:00. Mord och mysteriekväll på Halltorps Gästgiveri
Boka via tfn 0485-850 00 www.halltorpsgastgiveri.se

6 NOVEMBER
10:00-16:00. Jul på gården hos Rostiga Tanten i Gällby, Löttorp.
Fri entré. www.i-o-christinaprütz.se
10:00-15:00. 30:e julmässan på Skäftekärr. Entré.
www.skaftekarr.se
10:00-15:00. Kvinnor och spirituella vägar på Bentas B & B i
Runsten. www.bentabnb.com
10:00-15:00. Galleri13 Borgholm - Utställning av konstnären
Ingela Beijer. www.galleri13.com

11:00-15:00. Galleri Svalan Borgholm - Måleri Konstutställning
11:00-12:00. Penny Sjögren & Ingemar Bernthsson ett
Magnus Gustavsson och Niklas Mörnerud.
musikprogram på Träffpunkt Solrosen, Strömgården i Borgholm. www.gallerisvalan.se
Fri entré.
13:00-15:00. Vår man i Havanna - Borgholms Filmfestival 2016
11:00-15:00. Galleri Svalan Borgholm - Måleri Konstutställning
Borgholms Bio. Entré, filmpass. www.borgholmsfilmfestival.se
Magnus Gustavsson och Niklas Mörnerud.
www.gallerisvalan.se
ALLA DAGAR
12:00-18:00. 30:e julmässan på Skäftekärr.
18:00-23:00. A Tribute to Monica Z hyllningskonsert i
Ekerumssalen, Ekerum Golf & Resort. Konsert Entré: 195kr.
www.ekerum.com/evenemang/
18:00-23:00. Kvinnor och spirituella vägar på Bentas B & B i
Runsten. www.bentabnb.com
19:00-21:00. Myteriet i Caine - Borgholms Filmfestival 2016
Borgholms Bio. Entré, filmpass. www.borgholmsfilmfestival.se

11:00-17:00. Skedemosse museum - Här möts historia,
arkeologi och kultur. Tre utställningar 1. Offergåvor till gudarna
2. Vikingatidens Öland 3. Gårdens historia från tidigt 1800 tal.
www.skedemosse.com
18:00-22:00. Borgholms bibliotek - Flickor. Sju små flickor,
gengångare från femtiotalet, står belysta i fönstret på Borgholms
bibliotek. www.bibliotek.borgholm.se
Med reservation för ev. ändringar i programmet

Inventering av enskilda avlopp fortsätter
I Borgholms kommun finns uppemot 6000 enskilda
avlopp och en stor andel av dessa behöver
åtgärdas eller bytas ut, eftersom reningen i många
fall är bristfällig. Trots att det endast är ca 10%
av hushållen i Sverige som har enskilda avlopp
släpper dessa ut nästan lika mycket övergödande
fosfor som de kommunala reningsverken
tillsammans.
Utsläppen från enskilda avlopp påverkar
även grundvattnet, vilket kan medföra sämre
vattenkvalitet i närliggande vattenbrunnar.
Under 2014-2015 har en omfattande inventering
av enskilda avlopp i Löttorps vattenskyddsområde
utförts med resultat att många avlopp behövt
åtgärdas. Nu pågår inventeringen i kustnära

områden samt övriga vattenskyddsområden.
Kommunen ser gärna att de fastighetsägare som
misstänker att de har ett undermåligt avlopp tar
initiativ till att åtgärda det, istället för att vänta
på inventeringen. Då gör man miljön en tjänst
samtidigt som man slipper den avgift som tas ut i
samband med inventering.
I många områden som inte är tätbebyggda
kommer det dröja eller eventuellt aldrig bli aktuellt
med kommunalt avlopp. Därför kommer enskilda
avlopp även fortsättningsvis behövas runtom i
kommunen.
För mer info, besök www.borgholm.se/avlopp eller
ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fakta enskilda avlopp
För att avloppet ska vara godkänt
krävs det en slamavskiljare och
någon form av efterföljande rening,
exempelvis en infiltration.
Om infiltrationen är äldre än 20 år
eller ligger under markytan behöver
den i regel bytas ut för att uppnå
tillräcklig rening och skyddsavstånd
till grundvatten. I känsliga områden
behövs det ofta ytterligare rening av
avloppsvatten från WC.

Kust och havsplanering – ett projekt som börjar i vår kommun
Kust- och havsplanering är ett verktyg för att
kunna förvalta och utveckla haven långsiktigt.
Havsplaneringen behövs för att länka ihop
planering och förvaltning av våra havsområden
där nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot
varandra.

Det är många intressen som ska samsas – sjöfart,
fiske, turism, försvar, energiproduktion med flera.
Vattenområdet för planeringen sträcker sig ut till
kommungränsen som går vid tolv nautiska mil
(cirka 22 kilometer) från kusten.

Projektet syftar till att ta fram underlag för den
kommunala kust- och havsplaneringen, hur
det ska föras in i översiktsplaneringen samt
åstadkomma samsyn hos länets kustkommuner
och länsstyrelsen genom samverkan.
Staten ger 70% i bidrag till fem av länets
kommuner, som stöd för samarbetsprojektet.
En projektsamordnare har anställts av de fem
kommunerna, med placering i Borgholm.
Projektet slutredovisas i slutet av 2017.

Parkera rätt
I samband med att gågatan i
Borgholm upphörde för säsongen,
infördes en timmes parkering även på
östra sidan av Östra Kyrkogatan, på
samma sätt som det redan innan var
på västra sidan av Västra Kyrkogatan.
Det är alltså på den sida av gatan
som vetter mot fastigheterna, inte mot
torget, som du får parkera.

Amerikaparken är klar

Parken på Borgholms torg består av ett trädäck
och bänkar i träslaget jättetuja samt träd och
planteringar. På den västra delen (West Central
Park) finns kalkstensskulpturer, gestaltade och
huggna av konstnären Edwin Böck och på den östra
(East Central Park), de kvarnhjul som nu åter är på
plats på torget. Allt blir vackert upplyst när mörkret
faller.
Virket kommer från Böda Ekopark på norra
Öland, där stormen Gudrun fällde många av
jättetujorna, varav en del hade hunnit bli upp till 30
meter höga. De fallna träden togs om hand efter
stormen och förädlades, i väntan på att komma till
användning. Parken har varit möjlig att skapa tack
vare donationen till Aina E. Johnssons minne och
namnet Amerikaparken kommer av att Aina, som
ursprungligen var från Köpingsvik, flyttade till USA,
samt av att trädet jättetuja ursprungligen växer där.
Parken stod klar till Ölands skördefest.

Fiberutbyggnad skapar den digitala kommunen
Snabba och säkra digitala förbindelser är en allt
viktigare del av samhällets infrastruktur. För att
kunna kommunicera, driva företag och sköta
samhällsviktiga funktioner krävs ett säkert och
snabbt internet. Då är ett utbyggt fibernät en
grundförutsättning. Fiber är också grunden till
att göra den mobila kommunikationen säker och
stabil.
Inom området eHälsa finns också en stor
utvecklingspotential. Ett utbyggt nät, för säker
uppkoppling till internet, är en grundförutsättning
för att nya kommunikations- och trygghetstjänster
ska fungera, exempelvis inom vård och omsorg.
Regeringens bredbandsmål är att 90 % av alla
hushåll och arbetsplatser i Sverige ska ha tillgång
till minst 100 Mb/sekund år 2020. Borgholms
kommun har ännu högre mål och vill att alla ska
ha tillgång till detta. För att göra det möjligt har

kommunen tagit fram en handlingsplan för att
driva på och underlätta utbyggnaden.
Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen
den 27 september. I handlingsplanen föreslås
totalt 16 åtgärder som ska bidra till att målet med
bredbandsutbyggnaden i kommunen nås.
Några av åtgärderna är att utse en
bredbandssamordnare
med uppgift att systematiskt utveckla, driva och
följa upp kommunens insatser för utbyggnad,
att ansluta samtliga kommunens fastigheter och
hamnar till fibernät samt att avsätta pengar så
att åtgärder kan genomföras. För att genomföra
åtgärderna krävs att medel anslås i nästa års
budget, vilket beslutas av kommunfullmäktige i
november.
Läs mer på www.borgholm.se/bredband

Öppen förskola i Löttorp
22 september startade verksamheten på den
öppna förskolan i Löttorp, i Åkerbohemmets annex
på Trädgårdsvägen 7C. Officiell invigning skedde
den 13 oktober. Namnet på verksamheten är
Nordleken, och den öppna förskolan i Borgholm
har då självklart fått namnet
Söderleken!
Se
www.borgholm.se

Planerade öppettider i
för aktuella öppettider
Löttorp är kl 08.30-11.30 och på Nordleken och
12.30-15.30 varje torsdag.
Söderleken!
Välkomna!

Kontaktuppgifter Borgholms kommun
Sevicecenter		
Tel: 0485-880 00		
Fax: 0485-129 35		
Besöksadress 		
Torget, Östra kyrkogatan 10			

E-post: kommun@borgholm.se
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm

