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2017 – året som gått
Invigningen av Barbro Lindgrens värld i Ekerum
13 april invigdes författaren och konstnären Barbro Lindgrens värld
på Ekerum Resort. En utställning där miljöerna från hennes böcker
om Loranga, Masarin och Dartanjang är uppbyggda. Utställningen har
tidigare varit i Stockholm och Helsingborg, men på Ekerum blir den permanent. Vid invigningen deltog bland annat Ölands båda kommunalråd
samt den då tillförordnade landshövdingen i Kalmar län, Malin Almqvist.

Invigning av Triangel
12 maj invigdes handelsområdet Triangeln i Borgholm av kommunalrådet
Ilko Corkovic och Beijers regionchef Jonas Sandin. Området har en byggrätt på 12 000 kvadratmeter. Det är den första etappen som nu byggs.
De första som kommer att öppna i handelsområdet är snabbmatkedjan
Sibylla som slår upp portarna till en ny restaurang. Byggvaruhuset Beijer
Byggmaterial kommer flytta till nya lokaler då de länge har varit trångbodda i hamnen.

Invigning av Avsaltningsanläggningen i Sandvik
Genom att vattna en Ölandssolvända invigde kung Carl XVI Gustaf den 22
juni avsaltningsverket i Sandvik. Det nya verket avsaltar Östersjöns bräckta
vatten och ger ett rent vatten med låg salthalt. Tekniken är beprövad i
bland annat Mellanöstern och Spanien. Även på Gotland finns ett liknande avsaltningsverk. Med på invigningen var bland annat kommunalrådet
Ilko Corkovic, landshövdingen i Kalmar län Thomas Carlzon och Anders
Lindholm, VD för Borgholm Energi AB.

- Att producera färskvatten genom
avsaltning är inte bara en spännande teknik. Det kommer sannolikt
också att vara ett viktigt verktyg för
att möta en av våra största utmaningar: att säkra tillgången till rent
vatten för alla, sa Kungen i sitt tal.

Första spadtaget på Bovieran
28 augusti togs första spadtaget på seniorboendet Bovieran i Borgholm.
Spadtaget togs av Martin Ledel, Bovieran, Thomas Leijon, Skanska, Sören
Runsten, vd Bovieran Ilko Corkovic, kommunalråd och Eva Fransén, inflyttare. Bovieran i Borgholm kommer att inrymma 54 bostadsrätter för seniorer samt ha en vinterträdgård med medelhavsklimat året runt.

Socialen flyttar till nya lokaler
I slutet av året flyttade socialförvaltningen till nya lokaler. Lokalerna ligger
på Östra Kyrkogatan och har tidigare använts av Arbetsförmedlingen och
Skattemyndigheten. Lokalerna, som kallas Höken, har nu renoverats för
att vara ändamålsenliga för socialförvaltningens administration.

Lotsen – tar hand om nyanlända
Borgholms kommun har fått pengar från Skolverket för att bygga upp
ett kompetenscentrum med samlade kunskaper kring nyanlända inom
förskola och skola. Verksamheten, som kallas för Lotsen, ska bland
annat genomföra den obligatoriska kartläggningen i två steg. I steg ett
kartläggs elevens bakgrund, styrkor och förmågor. I steg två kartläggs
elevens kunskap i att läsa, skriva och läsa. Målet är att eleven inom två
månader ska börja på sin ordinarie skola. Lotsen finns då kvar som resurs
för personal, vårdnadshavare och elev.

Invigning av biblioteket i Runsten
20 november invigdes Runstens nya bibliotek i nya lokaler
i Runstens förskola. Biblioteket låg tidigare i församlingshemmets övervåning. Flytten innebär en ökad närhet till
förskoleverksamheten och en ökad tillgänglighet för allmänheten. De nya lokalerna invigdes av utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson.

Snöröjning
Borgholms Energi ansvarar för snöröjningen till alla
fastboende längst det enskilda vägnätet.
Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer som ansvarar för snöröjningen inom fastställda områden.
Entreprenören påbörjar snöröjningen vid ca 10 cm torr snö eller
6-8 cm blöt snö. Vid drivbildning på grund av blåst snöröjs
nödvändiga delar inom varje område.
Du som är permanentboende och saknar snöröjning kan ansöka
på www.borgholmenergi.se Ett krav från Borgholm Energi och
snöröjningsentreprenörer 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
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Sophämtning under jul och nyår

Jullov och terminstart

Under vecka 52 hämtas soporna en dag senare än vanligt.
Sopor som skulle hämtas måndagen den 25/12, det vill säga
måndag jämn vecka, hämtas istället tisdagen den 26/12 osv.
Sopor som skulle hämtas på nyårsdagen hämtas den 2/1.

Jullovet börjar den 22 december.
Vårterminen startar den 9 januari.

Vem tycker du ska få
Borgholms kommuns
kulturpris 2017?

Biblioteket
hjälper dig
med rimmen

Borgholms kommuns kulturpris består av 10 000 kronor och
delas ut till en person eller förening som gjort värdefulla
insatser inom kulturområdet i Borgholms kommun.

Har du svårt att komma på det perfekta
rimmet till julklappen? Biblioteket i
Borgholm har rimstuga den 1-23
december och hjälper dig gärna.

Priset delas ut den 6 juni i samband med Nationaldagsfirandet.
Förslag på kulturpristagare skickas till
kulturfritidsutskott@borgholm.se eller
Kulturförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.
Lämna ditt förslag till senast den 19 mars 2018.

Fyll i formulär på biblioteket eller mejla
biblioteket@borgholm.se

Nu är det gångfartsområde i centrala Borgholm
Delar att centrala Borgholm är under vinterhalvåret gångfartsområde. Det är området Storgatan från Tullgatan till Slottsgatan samt Östra och Västra Kyrkogatan mellan Södra och Norra
Långgatan. Under sommaren är Storgatan och Östra Kyrkogatan gågator.
I ett gångfartsområde sker all trafik på de gåendes villkor. Det
innebär att fordon och cyklar inte får köra fortare än gångfart.
Bilister måste också lämna företräde för gående och för cyklister. Parkering får bara ske på utmärkta parkeringsplatser.
Högsta tillåtna hastighet i ett gångfartsområde är sju kilometer i timmen. Det enklaste sättet att köra i en låg hastighet är
att lägga i 1:ans växel eller Drive och rulla på tomgång med
foten på bromsen.

På Storgatan i Borgholm finns just nu en uppsatt hastighetsdisplay som visar vilken hastighet du kör ditt fordon i. Tänk på att
hålla hastigheten för allas trevnad.

Vill du göra en analys av ditt brunnsvatten?
Från och med 1 november erbjuder Borgholms kommun alla
privatpersoner med egen dricksvattenbrunn möjligheten att
analysera brunnsvattnet till ett reducerat pris.
Vill du använda dig av erbjudandet beställer du provflaskor i
Eurofins webshop http://webshop.eurofins.se/ och loggar in
med kampanjkoden BORGBRUNN17.

Provflaskorna skickas hem till dig direkt. Du kan alltså inte
längre hämta provflaskor varken på Stadshuset i Borgholm
eller på Företagshuset i Löttorp. Däremot finns det möjlighet
att lämna in proverna på Servicecenter, Stadshuset i Borgholm, på tisdagar mellan klockan 08:00-14:00.
För dig som inte har tillgång till dator går det bra att komma
till Servicecenter för att få hjälp att beställa provet.

Utbyggnaden av Byxelkroks hamn startar
Hamnen i Byxelkrok kommer att byggas ut och rustas upp för
att skydda befintlig hamn och minska skaderisken. Den nya
hamnen kommer också ge en möjlighet till färjetrafik med
bättre färjor och en framtida utveckling. Hamnen kommer
också att kunna användas som nödhamn då den har en strategisk betydelse för varuförsörjningen vid en eventuell kris.
Utbyggnaden kommer att ske i fem olika etapper, där varje
etapp kräver ett eget finansieringsbeslut.
Första etappen är en utfyllnad av hamnen. Det arbetet kommer att påbörjas under nästa år. Utfyllnaden kommer att ske
helt med eget stenmaterial som blivit över vid bygg- och ledningsarbeten i kommunen.
Etapp nummer två, vilket är en förstärkning av norra piren,
väntas också ske under 2018.
Innan hela utbyggnaden av hamnen är klar kommer även en
ny vågbrytare mot norr och en mot söder att byggas samt en
ny pålad brygga. Det sker i etapp tre till fem. Arbetet med
hamnen beräknas vara avslutat 2021.

Fiberutbyggnaden fortsätter
Tre mil ut från hamnen i Byxelkrok ligger en kabel med fiber
mellan Gotland och fastlandet. I november firades det att
Öland nu också är ansluten till den fiberkabeln. 300 hushåll i
Byxelkrok fick då fiber via IP-Only. Sammanlagt har 2000 hushåll på Öland anslutits till fibernätet i år.
– ”Fibernätet är en förutsättning för morgondagens arbetsliv
och samhällstjänster. Bland annat ser vi en intensiv utveckling

av digitala vårdtjänster, vilka förenklar för medborgarna och
gör att vården blir mer tillgänglig. Tryggheten ökar. För oss
är det därför självklart att bygga ut fibernätet så snabbt som
möjligt”, sa kommunalrådet Ilko Corkovic under firandet i Byxelkrok.
Fiberutbyggnaden kommer att fortsätta under 2018. Just nu
grävs det omkring 6000 meter i veckan för fiberkablar i Borgholms kommun.
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En väg in – för att underlätta för näringslivet
Nu blir det lättare för företagare att direkt få rätt kontakt med
kommunen. I början av november höll Borgholms kommun
det första ”En väg in”-mötet för näringsidkare i kommunen.
Tanken med mötena är att samla de kompetenser som vanligtvis får frågor av näringslivet. Företagarna behöver på så sätt
bara komma på ett möte med kommunen istället för att boka
in flera olika möten med olika förvaltningar. På det första mötet deltog personal från näringslivskontoret, Borgholm Energi,
samhällsbyggnadsförvaltningen, livsmedel, planavdelningen
samt mark- och exploatering.
- ”En väg in” kommer att ge näringslivet en mycket bred och
bra kontaktyta in till kommunen och underlätta i arbetet med
att få rätt information tidigt i processen, säger näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson.
På sikt ska mötena hållas tisdagar varannan vecka. Företagarna behöver inte boka tid för mötet utan kan komma på
drop in. Mötena är inte beslutsfattande utan bara informationsmöten.
På det första ”En väg in”-mötet kom det tre företagare. De
ställde bland annat frågor om vatten och avlopp, brist på parkeringsplatser och att det inte finns någon central badplats.

Naturen lockar besökare till Öland
Trafiken över Ölandsbron fortsätter att öka. I somras passerade
1 071 353 bilar bron. Det är en ökning med 1 203 bilar jämfört
med förra sommaren. En undersökning som Ölands turism gjort
visar att det är främst naturen som lockar besökare till Öland. I
undersökningen, där besökarna fick uppge vilka ord som bäst
stämmer överens med deras känsla för vistelsen på ön, svarade 76 procent ”fin natur” vilket är en ökning från förra året.
Även när besökarna fick ange upp till tre alternativ till varför
de besökte Öland placerade sig naturen i topp. 36 % av de
tillfrågade svarade att det var naturen som lockade. Det berättade turistchefen Staffan Smedfors under ett branschmöte
som Borgholms kommun anordnade i höstas med inriktning
på besöksnäring och kultur. Alternativen semesterkänslan och
sommarkänslan fick också höga betyg.

Kommunens vänort Rockford skänker lekplats
Kommunens vänort Rockford i den amerikanska delstaten
Illinois vill skänka en lekplats till Borgholms kommun. Rockford gör det för att hedra minnet av John Clifford Nelson som
hade sina rötter från Öland. De hoppas också att lekplatsen
ska stärka banden mellan vänorterna ytterligare.
- ”Rockford är en av våra fyra vänorter. Rockford och Borgholm blev vänorter för 15 år sedan och vi har diskuterat
samarbete mellan städerna i olika arbetsgrupper. Hittills rör
det sig mest om skolsamverkan där elever vid Viktoriaskolan i Borgholm brevväxlar med eleverna i Carsons school i
Rockford. Rockford har också en Ölandsklubb som har möten
varje månad och lockar mellan 40 och 50 personer”, berättar
kommunalrådet Ilko Corkovic.

Planen är att lekplatsen ska byggas tillsammans med ”Kids
around the world” i augusti 2018. Då kommer också flera
personer från Rockford till Borgholm för att vara med under
bygget. Rockford har framfört ett önskemål om att lekplatsen ska ligga i Borgholm i närheten av havet och kommunen
tror att det ska vara möjligt att tillmötesgå önskemålet.
Under våren 2017 färdigställde Borgholms kommun en inventering av lekplatserna i Borgholm, Köpingsvik och Löttorp. Inventeringen är ett stöd för beslut om satsningar på utvecklingen
av barnens miljöer i staden. Kommunen börjar med att förnya
lekplatserna vid Tullgatan, Rosenfors och Bäckmanska parken.
Nästa steg blir att ta fram förslag på utformning av platserna.
Förhoppningen är att lekplatsen som finns i Bäckmanska parken
blir ett gemensamt projekt med vänorten i Rockford.

Vill du jobba hos oss?
Läs mer om våra jobb och ansök på
borgholm.se/lediga-tjanster

Kajsa, lärarvikarie

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

ADT digitaltryck AB, Borgholm

Jag älskar landet,
gamla hus, djur
och natur.
Öland är perfekt.

