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vatten, gå in på www.borgholmenergi.se.
Du vet väl att du hittar
Behöver du göra en felanmälan av vatten eller avlopp? Kontakta
kommunens alla lediga tjänster
Borgholm Energi på 0485-883 00 under kontorstid och 0485-101 02
på vår hemsida?
utanför kontorstid, eller gå in på www.borgholmenergi.se/felanmälan.
Gå in på borgholm.se/ledigatjanster.
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I Borgholms
möjligheter
mycket vack
Ölands cyke
Cykla eller vandra?
på olandsle
I Borgholms kommun ﬁnns många
möjligheter a6 cykla och vandra längs
mycket vackra leder. Läs mer om
Ölands cykelvägar och vandringsleder
på olandsleden.se.

Nya förvaltningschefer i Borgholms kommun
Socialchef

Utbildningschef

Anna Hasselbom Trofast har utsetts till ny socialchef. Under de
senaste två och ett halvt åren har Anna varit ansvarig områdeschef för äldreomsorgen i Oskarshamn kommun, en verksamhet med 700 medarbetare. Anna har utbildning som socionom
och snart 10 års erfarenhet av chef- och ledarskap inom
offentlig verksamhet, bland annat från
Borgholms kommun, där hon tidigare
arbetat.

Helena Svensson tillträder som ny utbildningschef
den 18 april. Helena kommer närmast från en
tjänst som kvalitetschef/biträdande barn- och utbildningschef i Värnamo kommun och har tidigare
arbetat som skolledare och utvecklingsledare i
Värnamo.

- Mitt mål är att ha ett arbete som gör
skillnad för andra människor och kunna
verka för en utveckling både på kort
och lång sikt. Jag börjar måndag den
3 april och ser fram emot att åter få
arbeta på Öland, där jag redan bor och
trivs.

Turisminformation

Livsmedelsbutikerna och biblioteken
på Öland kommer under sommaren att
förmedla turistinformation; kartor och
broschyrer m.m. som ett komplement
till turistbyråernas verksamhet.

- Jag ser fram emot att komma till Borgholm och lära
känna en ny kommun och en
ny organisation. Borgholms
förskolor och skolor har fina
resultat och det ska bli spännande att bli en del av det
arbetet.

Rekrytering av kommunchef pågår

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett Mercuri Urval
som rekryteringsfirma och kommunstyrelsen har anvisat
medel, vilket betyder att processen är igång. Rekryteringen
beräknas ta några månader.

2016 ett rekordår!

Trots stigande kostnader gjorde kommunerna förra året
ett bättre resultat än någonsin och största vinnare var
små kommuner med ett stort flyktingmottagande, skriver
Dagens Samhälle.
Borgholms kommuns årsbokslut för 2016 landade på 67 mkr,
vilket är ett av de bästa genom tiderna. Det beror till stor del
på statliga bidrag för framför allt flyktingmottagandet. Överskottet kommer till stor del att sparas för att möta framtidens
behov.
Av landets alla kommuner hamnar
Borgholm på sjätte plats av kommuner
med bäst resultat i kronor per invånare!

Information till invånare och besökare: www.borgholm.se
Kommunens viktigaste kommunikationsväg är via kommunens hemsida
www.borgholm.se. Just nu pågår ett
arbete med att snygga till och uppdatera hemsidan.
Här intill kan du se ett litet smakprov på
hur den ”nya” hemsidan ser ut. Det stora
arbetet handlar ju dock om att se till att
informationen alltid är uppdaterad och
intressant. Hittar du något som inte stämmer, eller saknar du något på hemsidan?
Mejla gärna oss på kommun@borgholm.se
och berätta!

Sveriges bästa äldreomsorg

Öppet pass i gitarrspel

Kommunfullmäktige har beslutat att efter sommaren 2017
tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram en
hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.

Kulturskolan bjuder in till öppna gitarrlektioner på Slottsskolans fritidsgård, torsdagar kl.17.00 -17.40.

Beredningen ska i dialog med medborgare och ideella föreningar bidra med idéer till förbättringar. Resultatet kommer att
presenteras för fullmäktige och ligga till grund för vidare beslut.

Kom och öva och träffa nya kompisar att spela med! Kulturskolans gitarrlärare är på plats för att ge tips och råd.
Det krävs ingen anmälan och det är helt gratis. Vi har några
gitarrer att låna ut, men ta gärna med din egen gitarr om du
har en. Inga förkunskaper krävs.

Parkera rätt i sommar
Parkeringen bakom Borgholms kyrka kommer att vara avgiftsbelagd. I övrigt är parkeringen gratis, om du följer de allmänna
reglerna som gäller för parkering:
•
•
•
•
•
•

Parkera inte närmare än 10 meter från gatukorsning, (markerat med
vitt streck på trottoarkanten).
Parkera inte närmare än 10 meter framför ett övergångsställe eller
cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
Parkera inte framför utfart.
Parkera inte längre än 24 timmar.
Parkera inte på lastzon.
Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd.

Under sommartid gäller en timmes parkering på västra sidan (hussidan)
av Västra Kyrkogatan mellan Södra och Norra Långgatorna (dock inte
på platser som är markerade med vita streck på gatan) och på södra
delen av Borgholms Torg.
Det är även tillåtet att parkera bil med husvagn längs gatorna i staden
under samma förutsättningar som ovan.
Husbilsparkering nattetid är anordnad vid yttre hamnen. Denna är avgiftsbelagd.
Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser ligger på tre olika platser längs
Sandgatan, längst norr ut i staden. (Personer med parkeringstillstånd
behöver inte betala någon avgift).

Och kom ihåg att biltrafiken på Storgatan
från korsningen Storgatan/Tullgatan till hamnen upphör 24 april för att istället bli gågata!

Ny teknik i hemtjänsten skapar möjligheter
I maj 2015 startade projektet mobilitet i hemtjänst i hemtjänsten centrum, i Borgholm, med syfte att förbättra
tillgång till information som behövs i det dagliga arbetet
för hemtjänstpersonalen. Projektet föll väl ut och nu är
arbetssättet infört i all hemtjänst i Borgholms kommun.
För brukare kan den nya mobila informationslösningen inom
hemtjänsten bidra till ökad säkerhet och höjd kvalitet.
För medarbetaren har arbetsmiljön förbättrats genom ett
mer flexibelt, säkrare och effektivare arbetssätt. Restider
har kortats, dokumentationen har underlättats och tid för
administrativa uppgifter har minskats. Den tid som frigörs till
följd av effektiviseringen kan läggas på ökad samvaro med
brukaren.
Tack vare mobiltelefonen blir det både snabbare svarstider
vid larm och färre resor. I mobiltelefonen har personalen
sitt arbetsschema och ser vem de ska besöka. Vid besöket
registrerar personalen direkt i telefonen vilka insatser de gör
och de kan även dokumentera viktiga händelser. Uppgifterna går direkt in i verksamhetssystemet. Via telefonen har
personalen även tillgång till all aktuell information som gäller
brukaren och kan därför snabbt få reda på viktig information.
Det är endast behörig personal som har tillgång till mobilerna.
Nu i vår prövas ytterligare en funktion inom ett litet område
i kommunen, där mobiltelefonen ska kunna fungera som
nyckel. En låsenhet monteras på brukarens dörr. Den kan
monteras utan åverkan på dörren och kostnaden påverkar
inte den enskilde. Detta innebär mindre resor för personalen
eftersom de inte behöver åka och hämta och lämna nycklar
mellan besöken utan kan öppna brukarens dörr direkt med
mobilen. Logistiken kring nyckelhanteringen blir dessutom
säkrare.
De nya arbetssätten utvärderas kontinuerligt för att garantera att de leder till effektivisering och underlättar i arbetet.
Utvecklingen är spännande och utmanande på samma
gång!

Det renoveras och byggs för fullt i Borgholm!
Renovering av Kronomagasinet, som ska rymma kulturskolan, ska påbörjas efter sommaren. En utvändig renovering av den
äldre delen kommer att ske separat, i ett senare skede. HVB-hemmet på Ekbacka är klart och nu pågår uppfräschning av
hemtjänstens lokaler där.
Socialförvaltningen ska flytta tvärs över gatan, till Höken, efter att de lokalerna renoverats. Idag sitter arbetsförmedlingen där,
men medan projektet pågår ”sambor” de med socialförvaltningen i deras nuvarande kontor på Kamelen. När socialförvaltningen sedan flyttar ut kommer Kamelen i sin tur att renoveras och bland annat arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsavdelning att dela på de lokalerna.
Bovieran ska också byggas i kommunen, på den plats där kommunens serviceförråd idag ligger. Förrådet kommer, i väntan
på en permanent lösning, att tillfälligt flytta till Osten och deras gamla lokaler rivas för att möjliggöra byggnation av Bovieran.

B

Löttorps bibliotek
TORSDAG 20 APRIL Kl. 18:30
Tomas Arvidsson. Deckare på gott och ont
Författaren Tomas Arvidsson berättar om sitt författarskap bland
kriminella, studierektorer och barnbarn. Arr; Borgholms kommun

19 -26 april

Löttorps bibliotek
FREDAG 21 APRIL Kl. 10:30
Deckarvandring för barn 3-6 år

Borgholms bibliotek

Arr; Borgholms bibliotek

ONSDAG 19 APRIL Kl. 10:30
Deckarvandring för barn 3-6 år

Borgholms bibliotek

Arr; Borgholms bibliotek

LÖRDAG 22 APRIL Kl. 10:30
Sagostund för barn 3-6 år

Borgholms bibliotek
ONSDAG 19 APRIL Kl. 13:00-15:00
Deckarskola för barn 6-9 år
Begränsat antal platser. Föranmälan tel: 0485-880 70
Arr; Borgholms bibliotek

DECKAR
SKOLA

-

Rälla bibliotek
ONSDAG 19 APRIL Kl. 17:00
Deckarvandring för barn 3-6 år
Arr; Borgholms bibliotek

Borgholms bibliotek
ONSDAG 19 APRIL Kl. 18:00
Invigning av Ölands litteraturvecka 2017

eckan
Bibliotekscheferna Gunilla Lydmark
itteraturv
ing av L
n
ig
v
In
och June Söderström inviger litteraturveckan på Öland 2017.
Kulturskolan i Borgholm medverkar.
Arr; Borgholms kommun & Mörbylånga kommun

Borgholms bibliotek
ONSDAG 19 APRIL Kl. 18:30
Tove Folkesson och Anna Winberg
Möt författarna Tove Folkesson
och Anna Winberg i ett samtal om
Öland som inspiration.
Borgholms bokhandel finns
på plats och säljer böcker.
Arr; Borgholms kommun

Borgholms bibliotek
TORSDAG 20 APRIL Kl. 10:30-12:00
Prinsar & Prinsessor för barn 3-6 år
Arr; Borgholms bibliotek

Arr; Borgholms bibliotek

Ekerum
LÖRDAG 22 APRIL Kl. 11:00-16:00
SÖNDAG 23 APRIL Kl. 11:00-16:00
Loranga, Loranga – Barbro Lindgren
Utställningen Loranga, Loranga förvandlar den gamla
röda ladan utmed 136:an på Ekerum till en lekfull
Barbro Lindgrensk sagovärld där miljöerna från böckerna
om Loranga, Masarin och Dartanjang byggs upp med
bl a korvkiosk, giraff, fängelse, tygtigrar att klappa och
Lorangas tehuva.
-Det är jätteroligt säger Barbro Lindgren, som bor bara
en knapp mil från Ekerum. Läget och ladan är väldigt bra.
Utställningen bjuder in till en spännande upptäcksresa
genom det fantasifulla land som är så starkt förknippat
med Barbro Lindgrens populära barnböcker.
Här kan barnen kliva rakt in i hennes fantasifulla miljöer.
-Det är en rolig utställning.
Barnen får leka med allting och vara sig själva,
säger Barbro. Det är inte så vanligt nu för tiden.
Inträde: 0-2 år gratis. 2-12 år 50.- per barn
(max 100.- per familj)
Arr; Ekerum Resort Öland

Gärdslösa prästgård
Söndag 23 april Kl. 14:00
Anders Marell bjuder på
”Kuriosa ur den öländska litteraturen”
Prästgården öppen för servering och bokförsäljning

Runstens bibliotek – församlingshemmet
MÅNDAG 24 APRIL Kl. 18:30
Leif Svensson
Leif Svensson, författare till romanen Nanda, berättar
om bokens huvudgestalt torslundabon Ferdinanda
Johansson, som under förra seklets första decennier
arbetade till sjöss som kocka, bland annat under
första världskriget. Det är en berättelse om en stark
kvinna och den tid hon levde i.
Arr; Borgholms kommun

LITTERATURVECKAN FORTSÄTTNING

Borgholms bokhandel

Borgholms bibliotek

MÅNDAG 24 APRIL Kl. 19:00

TISDAG 25 APRIL Kl. 18:30

Marie Bengts
Marie Bengts, född 1968, kommer från Småland
men bor i Stockholm där hon arbetar som journalist.
Bodde och arbetade under en period i Borgholm.
En sax i hjärtat är hennes debutroman.
Endast förköp 50 kronor. Arr Borgholms bokhandel

Karin Bojs

Karin Bojs, författare och vetenskapsjournalist berättar om sina
senaste böcker, ”Min europeiska familj den senaste 54 000 åren”
och ”Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren”
Arr; Sveriges Naturskyddsförening och Borgholms kommun

Litteraturveckan är ett samarrangemang mellan Mörbylånga och Borgholms kommuner. Hela programmet finns tillgängligt
på bl.a. biblioteken och på kommunernas hemsidor.

På gång i Löttorp
Just nu pågår det många olika utvecklingsprojekt och
satsningar i Löttorp.
Vissa av projekten har sin upprinnelse i fördjupningen av
översiktsplanen ”Sätt Löttorp på kartan”, som var färdig
2008, och andra har tillkommit efteråt. En fördjupning
presenterar ofta många utvecklingstankar, som det nu är
aktuellt att utvärdera och följa upp. Vad har genomförts
och vad återstår? Eftersom snart tio år har gått kan vissa
förutsättningar också ha ändrats.
Kommunen har utsett en samordnare som ska bistå med
att koordinera de olika projekten i dialog med de ansvariga,
för att underlätta samverkan.

Aktuella projekt omfattar bland annat
• Renovering av skol- och fritidsområdet
• Multihall
• Lägerboende
• Parkeringsplatser
• Hyresbostäder
• Lekplatser
• Placering av återvinningsstation
Till sommaren kommer kommunen att bjuda in till ett dialogmöte där synpunkter och idéer kring de olika projekten kan
framföras. Eller har du förslag på någonting helt annat som
du tycker borde hända i Löttorp? Håll utkik efter inbjudan till
dialogmötet på hemsidan och i annons!

Bli familjehem
Vi söker stabila och trygga familjer på Öland och i dess närområde som
har vilja och engagemang att öppna sitt hem och sitt hjärta för utsatta
barn och ungdomar som inte kan bo hemma.
Är du gift, sambo, ensamstående eller lever i ett registrerat partnerskap? Bor
du på landet, i staden, i villa eller lägenhet? Har du djur eller inte?
Vad bra! Vi behöver olika familjer för
att matcha olika behov.
Du behöver kunna erbjuda ett eget
rum, tid, tålamod och viljan att
engagera dig för ett utsatt barn.
Kommunen erbjuder utbildning och
kontinuerligt stöd och vägledning i
uppdraget.Du gör skillnad i någon
annans liv men någon annan gör
också skillnad i din familjs liv!
Vill du höra mer om hur det går till att
bli och att vara familjehem?
Välkommen att kontakta:
familjehem@borgholm.se

Skylta på rätt ställe
Att sätta upp reklam på en släpvagn eller
annan hjulförsedd ställning blir allt vanligare, kanske eftersom många tror att det
inte kräver tillstånd. Detta är en missuppfattning, då även skyltar på mobila ställningar som står uppställda kortare tid kräver tillstånd. Krävs det bygglov söker du
det hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Det kan också krävas tillstånd enligt lagen
om gaturenhållning och skyltning, om placeringen vid väg är längre än fyra veckor.
I stadsmiljö, s.k. offentlig plats, krävs alltid
polistillstånd. Vad som i övrigt gäller på
offentlig plats för t.ex. skyltning, affischering, gatuserveringar, försäljning, etc. står
i kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Dessa hittar du på kommunens hemsida.

Borgholms och Mörbylånga kommuner presenterar
Företagsmässa 2017 - kom och visa upp ditt företag
och etablera nya kontakter med regionens näringsliv

Vi ser en positiv trend bland regionens
företagare och många nya spännande
utmaningar väntar runt hörnet
Under senare år har vi märkt en ökning och en positiv trend
bland företagandet i regionen. Flera nya bolag och kreativa
krafter är ett bevis på detta. Vår målsättning är att behålla
denna trend och hjälpa företag vidare på sin resa.
Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter till fler och bättre
affärer. Oavsett om du söker nya kunder, nya kontakter eller kanske nya medarbetare är Ölands Företagsmässa ett
event för dig.
Passa på att träffa andra företagare i en kreativ miljö där du,
förutom att byta erfarenheter och skapa nya kontakter,
också
deltar i ett forum som med gemensamma krafter kan påverka
det öländska näringslivets framtid.
Vi hoppas att vi får träffa dig på Ölands Företagsmässa
2017.
Här erbjuds du stora möjligheter att exponera och presentera
just ditt företag.
Anmälan sker per mail till: info@ekerum.com

Avsaltningsverket
i Sandvik
Arbetet med avsaltningsverket går
enligt planerna och ska stå klart i juni.
Kungen kommer att hålla i invigningen
torsdag den 22 juni.
Allmänheten är välkommen på öppet
hus under dagen. Håll utkik efter inbjudan till invigningen på hemsidan och i
annons!

Detta ingår i utställningspaketet
Förutom måltider innehåller vårt utställarpaket utställningsyta
samt exponering med logga/företagsnamn på storbildsskärm.
Det arrangeras intressanta seminarier och föreläsningar innan
mässan öppnar.
Dagens program
08.00–09.00
		
		
09.00–12.00
		
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–16.00

Incheckning och uppställning av mässplats
– bord, stol, företagsskylt ingår
(el för de som önskar förbokas)
Gemensam frukost och därefter föreläsningar
och paneldebatt (exklusivt för utställare)
Lunchbuffé
Mingel och tid för att etablera kontakter
Mässan öppen för allmänheten

Moderator under dagen: Jessica Bergsjö
Plats: Ekerum Resort Öland
När: 29 april 2017
Pris: 1495:- ex moms (295:- för medföljande kollega)

Har du lite extra tid och vill göra något meningsfullt?
Vi söker dig som vill ge stöd åt människor med någon form av funktionsnedsättning. Vi söker kontaktpersoner, avlösare och ledsagare.
S O C I A L F Ö R VA LT N I N G

Du ger stöd och hjälp i vardagssituationer och hittar på saker med brukaren i
hemmet, som att laga mat eller umgås. Ni kan också gå på café, bio eller en
promenad. För att brukaren ska kunna ägna sig åt sina intressen kan arbetet också innebära att följa med vid
olika kultur- och fritidsaktiviteter.
Det är ett viktigt och stimulerande uppdrag! Du har
varierande arbetstider och timlön eller arvode. Ingen
speciell utbildning krävs för uppdraget men det är
meriterande om du har erfarenhet av någon funktionsnedsättning och stort intresse av att möta människor.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt och upplysningar
Socialförvaltningen: 0485-88085
Enhetschef Cecilia Johansson 0485-88632, cecilia.
johansson@borgholm.se

Borgholms slott har öppnat!

Slottet har öppet april - september, kl 10-16.
Läs om säsongens utställningar, aktiviteter
och konserter på www.borgholmsslott.se

Utökade öppettider på Åkerbobadet

Förutom öppet på torsdagar kl. 13.30-20.00 och
fredagar kl. 13.00-19.00 har Åkerbobadet nu även
öppet på lördagar kl. 11-15. Välkomna!

Kulturplan

Ungt kulturbidrag

Ett förslag till kulturplan för
Borgholms kommun 2020
har tagits fram. Förslaget
är just nu på remiss. Har
du synpunkter och idéer så
ska de vara vara inkomna
senast 30 april 2017 till
kulturfritidsutskott@
borgholm.se
Du hittar förslaget till
kulturplan på
www.borgholm.se

Är du under 25 år och vill
genomföra ett kulturprojekt
eller arrangemang? Är
det fri entré och sker i
Borgholms kommun kan
du söka bidrag för det!
Sista ansökningsdagen
är den 15 april i vår och i
höst 1 oktober. Läs mer på
www.borgholm.se/ungtkulturbidrag/

Servicecenter
Tel: 0485-880 00
Fax: 0485-129 35
E-post: kommun@borgholm.se

Postadress:
Box 52 387 21 Borgholm
Besöksadress:
Torget, Östra Kyrkogatan 10

www.borgholm.se
Följ oss på facebook!
facebook.com/borgholm
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