KommunNytt

sommaren här!
5 – 2016
Nummer 2
www.borgholm.se

Samhällsinformation från Borgholms kommun

Vattna

gsommartider. Glöm då inte att spara på
land har historiskt låga vattennivåer,
örbättra situationen.

Nummer 2 – 2016
www.borgholm.se

Funde

Foto: Kristina Ekholm

der hela cirka 160 liter vatten per dygn,
ra cirka 36 liter vatten om du stänger av
derna? För fler tips om hur du kan spara
menergi.se.
Borgholm växer!

Glöm inte
bevattnin
förbud i h
hela Ölan

Söka n

Antalet invånare i Borgholms kommun fortsätter
att öka! 30 november var vi 10 909 kommuninvånare, en ökning med 256 personer sedan
samma tid förra året.
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särskilt med tanke på det fina resultatet vi kan se
• Anställda inom särskilt boende har fått möjlighet att
Du vet väl att du hittar
fram emot!
utöka sin tjänstgöringsgrad till heltid
Behöver du göra en felanmälan av vatten eller avlopp? Kontakta
kommunens alla lediga tjänster
• De anställda inom äldreomsorgen fick under året arbetskläder
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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Ölands cyk
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.

2017 – året som kommer
För 2017 har kommunfullmäktige antagit visionen ” ”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är
stolta över. Nu och för framtiden.” Utifrån visionen har en styrmodell tagits fram, som beskriver hur kommunen och dess verksamheter ska
ledas och styras. Syftet är att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. I praktiken betyder
detta att kommunfullmäktige antar strategiska mål och att nämnderna och verksamheterna i sin tur antar mål som knyter an till dessa.

Kommunchef

Jullov och terminsstart

Lars-Gunnar Fagerberg är tillförordnad kommunchef
sedan maj 2015 och fortsätter som det under
rekryteringsprocessen.

22 december börjar skolans jullov.
Välkomna åter 10 januari, då vårterminen börjar!

För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden genomsyrar alla verksamheter:

Välkomnande – Utvecklande - Tillsammans

Det händer 2017
Förutsättningar ska skapas för bredband i hela kommunen.

Sophämtning under jul och nyår
Kommunen fortsätter sin miljösatsning och köper in ytterligare
fyra elbilar nästa år.

Ett näringslivsråd ska inrättas.
Grundbemanningen på demensboendet Strömgården utökas.
För att göra Borgholms kommun till en mer attraktiv arbetsgivare
görs satsningar på friskvård, ledarutvecklingsprogram och HRspecialist.
Arbetet med renovering av kommunens fastigheter fortsätter så
att alla verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler.
Arbetet med en ny översiktsplan för kommunen ska påbörjas.

Kommunen finns nu på Linkedin, för att bättre nå ut med lediga
tjänster och göra reklam för Borgholm kommun. Gå med du också
och tipsa släkt och vänner, som ännu inte vet om att de vill bo här,
om lediga tjänster! Webbadressen är:
www.linkedin.com/company/borgholms-kommun

Tjänsterna i hemtjänsten utökas, eftersom antalet beviljade
hemtjänsttimmar blivit fler.
Minskningen av antalet delade turer inom omsorgen fortsätter.
En bra verksamhet ska erbjudas nyanlända och en god integrationen av dem som får permanent uppehållstillstånd.
Lotsen, ett kompetenscentrum, ska starta på Köping skola
som ska arbeta med nyanlända samt kompetensutveckling av
personal i integrationsfrågor.
För att förbättra informationen till medborgarna ska kommunens hemsida uppdateras.
Åkerboskolan ska renoveras.
Bygglov ska kunna hanteras och följas av den sökande helt
digitalt. Ett arbete med att modernisera taxorna har redan
påbörjats och fortsätter under nästa år.

Vem tycker du ska få
Borgholms kommuns kulturpris 2016?
Priset ska delas ut till en person eller förening som inom Borgholms kommun gjort värdefulla insatser inom kulturområdet.
Priset består av 10 000 kronor och delas ut 6 juni i samband
med Nationaldagsfirandet. Lämna ditt förslag till Borgholms
kommun senast 15 mars 2017.
Skicka förslag på kulturpristagare till
kulturfritidsutskott@borgholm.se
eller Kulturförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm
Skurkvarnen, Jordhamn. Foto: Julia Persson

Vecka 52 ska alla med tömning jämn vecka ställa ut
kärlet 27/12. Ställ alltid ut ditt kärl senast klockan
06:00 på tömningsdagen!

Linkedin

Vi tackar för lång och trogen tjänst
18 november uppmärksammades 17 medarbetare som alla
varit anställda 25 år i Borgholms kommun eller på Borgholm
Energi AB.

På bilden ser ni alla utom två samlade på Halltorps Gästgiveri, där
de uppvaktades!

Folkhälsa i fokus

Underhållsarbete stärker Ölandsbron

Sedan sommaren 2016 har Borgholms kommun en ny folkhälsosamordnare och politiken har beslutat att fr.o.m 2017 utöka
tjänsten till 50%. Jhenny Åvik jobbar på Fryshuset Småland/
Öland och har uppdraget att strategiskt arbeta för en god folkhälsa för kommunens invånare. Syftet med tjänsten är att stärka
folkhälsoarbetet, för att skapa en långsiktigt hållbar kommun.

veckla folkhälsoarbetet för att på sikt stärka samhällsutvecklingen
i Borgholms kommun, minska riskfaktorer samt stärka friskfaktorer för att invånarna ska utvecklas och må så bra som möjligt.

För att stärka Ölandsbron och garantera en fortsatt trygg och
smidig resa mellan Öland och Kalmar, gör Trafikverket periodvis
underhåll av bron mellan 2016-2019.

Just nu har arbetet fokus på att identifiera och kartlägga de
behov som finns i kommunen.

Samordnaren ska även underlätta för förvaltningarna att samarbeta kring folkhälsa samt uppnå bättre resursutnyttjande och
genomslagskraft inom kommunen. Målet med tjänsten är att ut-

Kampanjen ”Hejdå alkoholskador” lanserades , för att uppmärksamma riskerna med alkohollangning till minderåriga.
# hejdaalkoholskador.se/

17 000 fordon passerar i snitt bron varje dygn, sommartid
kan antalet uppnå 24 000. Den höga trafiken i kombination
med brons utsatta läge för väder och vind gör att bron måste
underhållas. Mellan 2016 till 2019 kommer Trafikverket därför
bland annat att byta ut samtliga rörliga lager på bron, samt
brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.
Trafikverket reparerar även kantbalken på högbrodelen och
gör betongreparationer på brons balkar.
Under arbetets första period störs trafikanter inte av arbetet,
eftersom det sker under bron. För att underlätta för trafikanter görs underhållsarbetet därefter utanför pendlartider och
största delen av arbetet sker med trafik på bron för att undvika
avstängning. För broarbetarnas säkerhet kommer hastigheten

under vissa perioder och på vissa delar av bron vara sänkt,
vilket kan leda till köer i trafiken. När det är som mest trafik,
under sommarhalvåret och vid Skördefesten, kommer underhållsarbetet att pausas för att underlätta för dig som trafikant.
Trafikverket rekommenderar att du i största möjliga mån
planerar din resa efter trafiken. Andra alternativ är att samåka
eller åka med kollektivtrafik. Ju färre fordon det är på bron,
desto mindre är risken för eventuella köer.
Vill du veta mer om Trafikverkets arbete och hur
det eventuellt påverkaross som trafikanter?
Den senaste informationen finns på

www.trafikverket.se/vialskarolandsbron
Trafikverkets arbete kan också följas på

Instagram #viälskarölandsbron

Är du över 65 och vill slippa att halka?
Då kan du hämta ett par broddar på något
av kommunens bibliotek!
Kommunen har köpt in broddar till våra äldre. Välkommen
till biblioteken i Löttorp, Borgholm, Rälla eller Runsten!

Storskalig musselodling i Kalmarsund!
Borgholms och Kalmar kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län genom Kalmarsundskommissionen fått 8,4
miljoner kronor från EU för att förbättra Östersjöns miljö.
Projektet ska under tre år arbeta med att få bort näringsöverskott
från Östersjön med hjälp av blåmusslor, som fungerar som havets
”betesdjur”. De skördade musslorna ska sedan användas som djurfoder, vilket återför näringen till land. Målet är att skapa ett lokalt
kretslopp för en friskare Östersjö. En ny storskalig musselodling har
handlats upp som ska installeras i Kalmarsund.
För Borgholms del finns flera vinster med projektet. Näringen som
finns i Östersjön orsakar algblomningar och brun- och rödalger som
påverkar våra kustvatten som är så viktiga för oss och för vår besöksnäring. Om vi kan lyfta näringen ur havet kan algblomningarna
minska och Östersjön bli ett friskare hav.

Storskaliga musselodlingar kan i sin tur ge förutsättningar för landsbygdsutveckling och levande hamnar och ge lokalt producerade
livsmedel. Mer om projektet finns att läsa på
www.balticbluegrowth.eu

Det händer på Kulturskolan
Till vårterminen startar kulturskolan dansundervisning även
i Löttorp, i Åkerboskolans gymnastiksal, måndagar kl. 14:30.
Dansen riktar sig till åldrarna 4-10 år. Anmälan görs med vår
anmälningsblankett som finns på kommunens hemsida.
http://www.borgholm.se/kulturskolan/

Kulturskolan kommer att på sikt flytta in i verksamhetsanpassade lokaler i Kronomagasinet. I väntan på att lokalerna blir
färdigrenoverade bedrivs kulturskolans undervisning från
vårterminen i Folkets hus, Borgholm.

Avsaltningsverk i Sandvik

Snöröjning

Projektet följer tidplan och verket beräknas stå klart i maj och kunna leverera vatten från och med juni.

Borgholm Energi ansvarar för snöröjningen längs det
enskilda vägnätet till alla fastboende.

Frågor och svar - avsaltningsanläggningen

Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala
entreprenörer som ansvarar för snöröjningen inom fastställda
områden. Entreprenören påbörjar snöröjning vid ca 10 cm torr
snö eller 6-8 cm blöt snö. Vid drivbildning på grund av blåst
snöröjs nödvändiga delar inom varje område.

Vilka fastigheter får vatten från avsaltningsanläggningen?
- Förutom att fastigheter i närområdet till det nya verket kommer att förses med vatten från Sandvik finns även möjlighet att
förse fastigheter både norrut mot Löttorp samt söderut mot
Köpingsvik. Leveransgränsen mellan Sandvik - Löttorp samt
Sandvik - Köpingsvik kommer att vara flexibel och ändras fram
och tillbaka, beroende på belastningen i nätet.

Finns det risker med avsaltning av Östersjövatten?
- Verket byggs med känd och beprövad teknik. Reningen är
uppbyggd med membranteknik som redan idag och sedan
länge används i mindre samt större skala för vattenproduktion.
Tekniken är vanlig i medelhavsområdet och på båtar, men det
finns idag även befintliga verk i Sverige, bland annat i Herrvik
på Gotland samt Möja i Stockholms skärgård.

Kommer fastigheterna få vatten från avsaltningsanläggningen
permanent?
- Ja, verket kommer att producera vatten över hela året.

När producerar verket vatten? Och kommer nya ledningar att
grävas?
- Anläggningen ska stå färdig för vattenproduktion i maj
2017, nya ledningar för anslutning av verket till det befintliga
VA-nätet kommer att anläggas för att vara färdiga vid samma
tidpunkt. Det befintliga VA-nätet kommer även att behöva
förstärkas på vissa ställen innan omläggningen av leveransgränserna sker mot Köpingsvik och Löttorp.

Kommer vatten från olika vattenverk att blandas nu?
- Nej vi kommer inte att blanda vattnet från Sandvik med vatten från våra övriga verk innan det levereras ut på ledningsnätet, möjlighet till detta saknas idag. Vattnet återmineraliseras
istället för att ge det rätt smak.
Hur kan vatten från Östersjön bli tjänligt?
- Processen i vattenverket är projekterad för att hantera de
föroreningar och oönskade ämnen som inte får finnas i ett
livsmedelsgodkänt dricksvatten. Vi kommer att producera ett
livsmedelsgodkänt och gott dricksvatten i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter.

Kommer vattenavgifterna höjas?
- Kommunfullmäktige har beslutat att höja brukningsavgiften
för 2017 med 5,3%. Investeringen i Sandvik är en del av orsaken till höjningen av taxan.

Avsaltningsverket, 17 november 2016

Du som är permanentboende och saknar snöröjning kan ansöka på www.borgholmenergi.se
Ett krav från Borgholm Energi och snöröjningsentreprenören
är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan
komma fram utan hinder från fasta föremål såsom träd, staket,
murar och postlådor etc. Vägarna ska markeras med snöstakar.
Det ska finnas fullt användbara vändplatser.
Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas hos Borgholm Energis serviceförråd i Borgholm, tel. 0485-880 61.
Foto: ADT digitaltryck AB

Följ Borgholms kommun på Facebook!

Utställning om Borgholms
lasarett

Missa inte Ölands filmvecka 22 februari - 1 mars!
Mer information kommer...

Utställningen med fotografier och en bildkavalkad från
Borgholms lasaretts historia under 1800- och 1900-talet
kan ses på Borgholms bibliotek t o m 9 januari 2017.

Årets julkryss! Facit publiceras på hemsidan i januari.

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

Besöksadress:
Torget, Östra Kyrkogatan 10

Postadress:
Box 52 387 21 Borgholm

