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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.
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Vattna eller elda?

Glöm inte att det råder totalt
bevattningsförbud och eldningsförbud i hela kommunen och på
hela Öland.
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Cykla eller vandra?
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I Borgholms kommun ﬁnns många
Söka nytt jobb?

Du vet väl att du hittar
kommunens alla lediga tjänster
på vår hemsida?
Gå in på borgholm.se/ledigatjanster.

möjligheter a6 cykla och vandra längs
mycket vackra leder. Läs mer om
Ölands cykelvägar och vandringsleder
på olandsleden.se.
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Parkera med p-skiva
i Borgholm
Nu införs parkering med p-skivor i Borgholm. Med en
p-skiva får din bil stå parkerad två timmar i centrala
Borgholm.
För att få större rotation på parkeringen i centrala
Borgholm införs p-skivor med två timmars parkering. På
parkeringen framför stadshuset och Västra Kyrkogatan
mellan Norra Långgatan och Södra Långgatan blir det fri
parkering med p-skiva från och med i sommar. Parkering
med p-skiva gäller även på Storgatan mellan Slottsgatan
och Tullgatan samt Östra Kyrkogatan mellan Norra Långgatan och Södra Långgatan när de är gångfartsområden.
Observera att parkering på sidan längst torget alltid är
förbjuden.
Kommunen har köpt in 5 000 p-skivor som kommer att
delas ut gratis i kommunens servicecenter, turistbyrån,
biblioteket samt i affärer.
Storgatan mellan Slottsgatan och Tullgatan samt Östra
Kyrkogatan mellan Norra Långgatan och Södra Långgatan
stängs av för biltrafik och blir gågata från Valborg till och
med den 31 augusti. Stadsporten sätts upp tidigast 1 juni
efter cruisingen.
Parkeringarna vid marknadsplatsen, Sandgatan/Kapelludden samt vid busstationen är avgiftbelagda.

Tänk på detta när du parkerar;
• Parkera inte närmare än tio meter från en gatukorsning
• Parkera inte närmare än tio meter framför ett övergångsställe
eller cykelöverfart, korsande cykelbana och gångbana.
• Parkera inte framför utfart
• Parkera inte i lastzon
• Parkera inte på handikapparkering om du inte har tillstånd

Borgholms kommun undersöker hur nöjda företagarna är
Borgholms kommun ska undersöka hur nöjda företagarna
är i kontakten med kommunen i samband med olika tillstånd. Företagare som avslutar ett ärende hos kommunen
kommer få möjlighet att bedöma det i en enkät.
Sedan 2015 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, mätningen Löpande Insikt. Mätningen kartlägger hur
nöjda näringslivet är med kommunernas myndighetsutövning.
Borgholms kommun har tagit beslut om att ansluta sig till

SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Myndighetsområdena som mäts är brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll
samt serveringstillstånd.
Undersökningen sker genom att alla företagare som har haft
ett myndighetsärende hos Borgholms kommun under det senaste året kommer få en enkät. Enkäten innehåller 37 frågor,
varav 23 är kopplade till kommunens kompetens och service.
Det är viktigt att företag som får enkäten, tar sig tid och
fyller i den för att kommunen på så sätt ska kunna förbättra
sitt arbete i kontakten med näringslivet. Borgholms kommun kommer att starta inrapportering av avslutade ärenden
under första halvåret i år.
SKL kommer att offentliggöra resultatet av undersökningen
i månadsskiftet april/maj nästa år. Då presenteras de
nationella resultaten samt kommunrankning för gruppen
företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.
Mätningen görs av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business
Region Göteborg (BRG).
Borgholms kommun har även inlett ett arbete med fokus
på förbättring av kontakten med företag. Det arbetet heter
”Förenkla helt enkelt” och sker via SKL ihop med Mörbylånga, Nybro, Torsås och Emmabodas kommuner.

Projekt som förbättrar din bygd kan få bidrag

Vill du eller en förening utveckla din by eller ort? Borgholms
kommun avsätter nu pengar till så kallade uppväxlingsprojekt
som ska göra Borgholm till en ännu bättre plats att leva på året
om.
En promenadväg, gemensam grillplats, en utomhusscen eller
kanske en boulebana eller plantering. Förslagen på hur man kan
göra byar och orter runt om i Borgholms kommun ännu trevligare är många. Syftet med uppväxlingsprojekten, som kommunen
nu inför, är att stimulera och stödja initiativ från invånare där
projekten kommer fler till godo.
Enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare kan alla
söka bidrag, antingen var för sig eller tillsammans för att förbättra en by, ort eller plats. Bidraget kan användas för att köpa

in material om en förening eller ett byalag väljer att göra jobbet
själv. Pengarna kan också användas till att få arbetet utfört om
det kräver behörig personal. Varje projekt kan maximalt få
100 000 kronor i bidrag från kommunen.
Ansökan ska vara skriftlig och förutom en kort beskrivning av
projektet också innehålla syfte och mål med det som ska göras.
Ansökan ska också innehålla en enkel budget med den egna
insatsen och sökt belopp samt tydligt visa vad det sökta beloppet ska användas till. Ansökan skickas till kommun@borgholm.
se. Märk mailet med uppväxlingsprojekt.
Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som kommer besluta
vilka projekt som beviljas så kallade uppväxlingspengar. Utbetalningar till projekten sker i mars och september.

Stefan Carlsson utreder ”Öland - en kommun”
Ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner?
Eller ska Öland slås ihop till en gemensam kommun? Den före
detta landshövdningen Stefan Carlsson utreder just nu frågan.
Öland som en kommun har utretts tidigare och 2009 hölls det
folkomröstning. Den gången segrade nej-sidan med 56 procent
av rösterna mot ja-sidans 41,1 procent. Motstånden mot en
gemensam kommun var då starkare i Mörbylånga än i Borgholm.
Nu ska frågan utredas och diskuteras igen. Den här gången är det
den före detta landshövdingen Stefan Carlsson som tillsammans
med en arbetsgrupp ska ta fram ett underlag som beskriver de
tre olika alternativen. Alternativen är; 1) att kommunerna arbetar vidare som idag, 2) att kommunerna utökar sitt samarbete
eller 3) att kommunerna slås samman till en kommun.
Under maj kommer projektledaren Stefan Carlsson att hålla 25
möten runt om på Öland, dels för att informera om de tre olika
alternativen och dels för att samla in åsikter från ölänningar,
företag, föreningslivet och kommunanställda.
- Ta chansen och var med och debattera den här frågan, för den
tjänar på att debatteras. Informationen får heller inte uppfattas
som att den kommer uppifrån, utan jag vill att alla ska känna att
de har möjlighet att påverka, säger Stefan Carlsson.
I september och oktober ska sedan det utarbetade förslaget
presenteras för kommunfullmäktige i både Mörbylånga och
Borgholm. I slutet av året ska kommunfullmäktige i de båda
kommunerna fatta beslut om kommunerna ska gå vidare med
en eventuell kommunsammanslagning. Röstar kommunernas
fullmäktige för att gå vidare med en sammanslagning blir det en
folkomröstning i frågan i anslutning till EU-valet 2019.

Tidsplan:

Maj
Informationsmöten på 25
platser

December
Beslut i respektive kommunfullmäktige

Juni-Juli
Sammanställning av synpunkter och utarbetande
av förslag till den politiska
processen

Juni 2019
OM kommunerna beslutar
att gå vidare med alternativet ”sammanslagning”
blir det folkomröstning i
samband med EU-valet.

September-Oktober
Diskussion i kommunernas
kommunfullmäktige

2022
En eventuell Ölands kommun är på plats.

Minska matsvinnet
Visste du att vi varje år slänger runt 19 kilo ätbar mat per
person i soporna? Och att 26 kilo mat och dryck dessutom hälls
bort i slasken? Ett hushåll beräknas kunna spara mellan 3 0006 000 kronor per år på att minska sitt matsvinn.
Det är inte bara plånboken som far illa av matsvinnet. Miljön påverkas också! Att producera mat orsakar bland annat växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar även till övergödning. Allt
det sker i onödan om vi sedan slänger bort maten. Att minska
matsvinnet är därför en viktig insats för miljön.
Om maten vi slänger sorteras som matavfall kan den återvinnas
till biogas och biogödsel. Biogas är ett förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta bensin och diesel. Därmed minskar
utsläppen
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ochdu
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Idag har invånarna i över 200 av Sveriges kommuner möjlighet
att sopsortera sitt matavfall. Regeringen har nu fastställt etappmål för att fler hushåll ska börja sortera matavfall så att det kan
återvinnas. Senaste i år vill regeringen att minst 50 procent av
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och att även 40
procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.
Borgholms kommun införde matfallsinsamling i januari 2015.
Det är enkelt att sortera matrester. Du lägger dina matrester i
den gröna påsen, knyter den med dubbelknut och slänger i ditt
vanliga sopkärl bland de andra soppåsarna. De gröna påsarna får
du som bor villa eller fritidshus genom att knyta en plastpåse på
ditt sopkärl. Då lämnar chauffören nya påsar till dig när sopkärlet
töms. Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller förening
för information om var du hämtar påsar.

Det här lägger du i den gröna påsen
Det här lägger du i den gröna påsen
MATRESTER
Råa och tillagade.
MATRESTER
Råa och tillagade.
MATRESTER
Råa och tillagade.
MATRESTER
Råa och tillagade.
MATRESTER
Råa och tillagade.

FRUKT & GRÖNSAKER
Rester och skal samt frukt och
FRUKT & GRÖNSAKER
grönt som blivit dåligt.
Rester och
samt frukt och
FRUKT
& skal
GRÖNSAKER
grönt
dåligt.
Restersom
och blivit
skal samt
frukt och

grönt som blivit dåligt.
FRUKT & GRÖNSAKER
Rester och
samt frukt och
FRUKT
& skal
GRÖNSAKER
grönt
dåligt.
Restersom
och blivit
skal samt
frukt och
grönt som blivit dåligt.

KAFFE & TE
Kaffesump, filter och
KAFFE & TE
tepåsar.
Kaffesump,
filter och
KAFFE
& TE
tepåsar.
Kaffesump, filter och

tepåsar.
KAFFE & TE
Kaffesump,
filter och
KAFFE
& TE
tepåsar.
Kaffesump, filter och
tepåsar.

Det här lägger du INTE i den gröna påsen
Det här lägger du INTE i den gröna påsen
Det här lägger du INTE i den gröna påsen

SKAL & BEN
Kött- och fiskben, fiskrens,
SKAL & BEN
skal från skaldjur och ägg.
Köttfiskben, fiskrens,
SKALoch
& BEN
skal
ägg.
Kött-från
ochskaldjur
fiskben,och
fiskrens,

skal från skaldjur och ägg.
SKAL & BEN
Köttfiskben, fiskrens,
SKALoch
& BEN
skal
ägg.
Kött-från
ochskaldjur
fiskben,och
fiskrens,
skal från skaldjur och ägg.

MATFETT
Smör, margarin, olja och
MATFETT
annat matfett.
Smör,
margarin, olja och
MATFETT
annat
Smör, matfett.
margarin, olja och

annat matfett.
MATFETT
Smör,
margarin, olja och
MATFETT
annat
Smör, matfett.
margarin, olja och
annat matfett.

Det här lägger du INTE i den gröna påsen
Det här lägger du INTE i den gröna påsen
PAPPER
DJURLATRIN
VÄXTER & BLOMMOR
TOBAK
MEDICINER
Papper, servetter, blöjor,
Kattsand och hundbajs.
Krukväxter, snittblommor,
Cigarettfimpar och snus.
Överblivna läkemedel
PAPPER
DJURLATRIN
VÄXTER & BLOMMOR
TOBAK
MEDICINER
jord och trädgårdsavfall.
lämnas på apoteket.
bindor, tamponger,
Papper,
servetter,
blöjor,
Kattsand
och
hundbajs.
Krukväxter,
snittblommor,
Cigarettfimpar
och
snus.
Överblivna
läkemedel
PAPPER
DJURLATRIN
VÄXTER & BLOMMOR
TOBAK
MEDICINER
textilier.
bindor,
tamponger,
jord
och
trädgårdsavfall.
lämnas
på apoteket.
Papper, servetter, blöjor,
Kattsand och hundbajs.
Krukväxter, snittblommor,
Cigarettfimpar och snus.
Överblivna
läkemedel
textilier.
bindor, tamponger,
jord och trädgårdsavfall.
lämnas på apoteket.
PAPPER
DJURLATRIN
VÄXTER & BLOMMOR
TOBAK
MEDICINER
textilier.
Papper,
servetter,
Kattsand
och hundbajs.
Cigarettfimpar
snus. av våra
Överblivna
läkemedel
Tänk på!
Dinablöjor,
förpackningar
och tidningar
lämnar du på dinKrukväxter,
närmaste&snittblommor,
ÅVS.
Ditt farliga avfall
lämnar duoch
på någon
bemannade
ÅVC:er.
PAPPER
DJURLATRIN
VÄXTER
BLOMMOR
TOBAK
MEDICINER
bindor,
jord
och trädgårdsavfall.
lämnas
på apoteket.
Papper, tamponger,
servetter, blöjor,
Kattsand och hundbajs.
Krukväxter,
snittblommor,
Cigarettfimpar och snus.
Överblivna
läkemedel
Tänk
på!
Dina
förpackningar
och
tidningar
lämnar
du
på
din
närmaste
ÅVS.
Ditt
farliga
avfall
lämnar
du
på
någon
av
våra
bemannade
ÅVC:er.
textilier.
bindor, tamponger,
jord och trädgårdsavfall.
lämnas på apoteket.
Tänk
på!
Dina
förpackningar
och
tidningar
lämnar
du
på
din
närmaste
ÅVS.
Ditt
farliga
avfall
lämnar
du
på
någon
av
våra
bemannade
ÅVC:er.
textilier.

Ny återvinningsstation i Borgholm

Tänk på! Dina förpackningar och tidningar lämnar du på din närmaste ÅVS. Ditt farliga avfall lämnar du på någon av våra bemannade ÅVC:er.
Tänk på! Dina förpackningar och tidningar lämnar du på din närmaste ÅVS. Ditt farliga avfall lämnar du på någon av våra bemannade ÅVC:er.

En ny återvinningsstation håller just nu
på att byggas på Hammarvägen 10. Den
ska ersätta återvinningsstationen vid
Pär Lindströms väg, som ska tas bort på
grund av byggnation.
Den nya återvinningsstationen på
Hammarvägen är till för tidningar och
förpackningar från hushåll. Allt annat
ska lämnas till återvinningscentralen
Kalleguta.

Pensionärer reser för 100 kronor i månaden
Nu kan du som är ålderspensionär resa hur mycket du vill med Kalmar länstrafik för
100 kronor i månaden. Seniorkortet gäller för ett obegränsat antal resor under lågtrafik.
Idag finns det ledig kapacitet under delar av dagen i kollektivtrafiken. För att utnyttja den har
Landstinget i Kalmar län bestämt sig för att erbjuda resor till ett lågt pris för ålderspensionärer.
Seniorkortet kostar 100 kronor och gäller under 30 dagar. Då får ålderspensionärer resa hur
mycket de vill med både buss och tåg inom länet. Resorna måste dock påbörjas mellan klockan
09.00 till 15.00 eller mellan 18.00 och 24.00. Eventuella byten måste också ske mellan de tidsintervallen. Kortet gäller inte vid resor till angränsande län.
Kortet kan köpas ombord på bussar, Kustpilen och fasta försäljningsställen. Fotolegitimations
ska kunna uppvisas både vid köp och under resor med kortet. Kortet är inte personligt utan kan
lånas ut till en annan åldringspensionär, men två personer får inte resa på kortet samtidigt.
Seniorkortet, eller seniorperioden som Kalmar länstrafik kallar det, är ett prov under två år och
ska utvärderas nästa höst.

Ölandsbron repareras – körfält avstängda

Flera körfält är just nu avstängda på Ölandsbron på grund av
underhållsarbete. Arbetet kommer att hålla på till och med 18
juni och kan innebära långa köer. För att underlätta pendling till
och från Öland har en bussfil införts på Ölandsbron.
Ölandsbron skapar förutsättningar för ett levande Öland, både
nu och i framtiden. Varje dygn passerar i snitt 18 600 fordon över
bron. Sommartid är snittsiffran 25 000 fordon.
Trafiken innebär också slitage och att bron periodvis behöver
underhållsarbete. Under de tre kommande åren ska Trafikverket

byta ut samtliga rörliga lager i Ölandsbron, byta brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen, reparera
kantbalken på högbrodelen samt utföra betongreparationer. Att
reparera och underhålla bron är mer tids- och kostnadseffektivt
än att bygga än ny bro.
- Underhållsarbetena på Ölandsbron ska säkerställa brons
livslängd och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger
Johan Wesley, projektledare för underhållsarbetet.
Just nu förbättras Ölandsbrons kantbalkar, räcken, broisolering
och beläggning. Trafikverket utför det arbetet mellan 19 mars
och 18 juni samt 19 augusti till 21 september. Under tiden arbetet pågår är körfält avstängda och enbart ett körfält i vardera
riktning är öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen.
För att underlätta för framförallt pendlingstrafiken är det körförbud för långsamtgående fordon på bron mellan klockan 06-09
samt mellan klockan 15-18. Det finns också ett tillfälligt körfält
som är prioriterat för linjebusstrafik, vilket innebär att det kan bli
smidigare att resa med kollektivtrafiken än med egen bil.
Under veckorna 25-33 samt under Skördefesten, vecka 39,
kommer inget underhållsarbete utföras på bron. Detta för att
underlätta resor till och från Öland under de perioder då det är
som mest trafik.

Kommunen vill att fler ska få ta del av kulturen
Borgholm är en av 32 kommuner som deltar i satsningen
Mer för fler. Ett projekt som ska få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolans verksamheter.
Borgholms kommun satsar redan idag på kultur, där bibliotek
och kulturskola är viktiga fundament i kommunens kulturverksamhet. Verksamheterna når många, men långt ifrån alla.
Satsningen Mer för fler är unik i sitt slag. I satsningen provas
Innovationsguiden, ett metodstöd för tjänsteutveckling som
utgår från användarens behov och upplevelser, men som
också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv
på utmaningarna. Mer för fler är ett initiativ från Sveriges

Kommuner och Landsting, Svensk biblioteksförening och
Kulturskolerådet.
Representanter från alla deltagande kommuner kommer att
träffas regelbundet i arbetsgrupper under ledning av Innovationsguiden. Projektet pågår under 2018.
- Vi behöver hitta nya arbetssätt och verksamhetsformer så
att vi får ett bredare deltagande i kommunernas kultursatsningar. Mer för fler, helt enkelt. Det är därför väldigt glädjande att så många kommuner vill delta, säger Katrien Vanhaverbeke, ansvarig för Mer för fler på SKL.

Sök pengar
ur Eons
miljöfond

Borgholms kommun betalar för första gången ut pengar från Eons miljöfond. Pengarna ska gå till
havs- och kustmiljöinsatser. Både privatpersoner och organisationer kan ansöka om bidrag ur fonden.
Eons miljöfond instiftades förra året efter avkastning från de 16 vindkraftsverken vid Kårehamns porten.
Fonden består av 3,4 miljoner kronor. Kommunen kan årligen betala ut upp till 200 000 kronor ur fonden. Det minsta bidraget som delas ut till enskilda projekt är 50 000 kronor.
Både privatpersoner och organisationer kan ansöka om bidrag ur miljöfonden. Pengarna ska användas
för att utveckla och förbättra kust- och havsmiljön i Borgholms kommun.
- Vi ser att många håller på med bra projekt i fondens anda och vi hoppas därför på många ansökningar,
säger Ilko Corkovic, kommunalråd i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsen har bestämt att pengar ur fonden ska betalas ut vid två tillfällen varje år.
Ansökningarna för den första utbetalningen ur fonden ska ha kommit in till kommunen innan den 30
april. Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning med mål, syfte samt en beskrivning av hur projektet
bidrar till fondens syfte. Ansökningar mailas till kommun@borgholm.se. Märk mailet med ”Eons miljöfond”.

LITTERATURVECK

Löttorps bibliotek

www.bibliotek.borgholm.se • Telefon 0485-880 70 • biblioteket@borgholm.se

Datum: 27 apr 2018 kl 10.00-12.00

Teskedsgumman besöker Löttorp
Teskedsgumman kommer till Löttorps bibliotek och berättar
om sina äventyr. Det blir även pyssel. Åldersgräns: 3 år

Borgholms bibliotek

www.bibliotek.borgholm.se • Telefon 0485-880 70 • biblioteket@borgholm.se

Datum: 28 apr 2018 kl 10.00-14.00

Monsterkalas på Borgholms bibliotek
Biblioteksmonstret och Rosa berättar sagor. Det blir också
monsterlekar och monsterpyssel. Åldersgräns: 3 år

Ekerum Resort Öland

Alexandra Mann
Epost: info@ekerum.com • Telefon: 0485-800 00 • www.ekerum.com

Datum: 28 apr 2018 - 29 apr 2018 lör-sön kl 12.00-16.00

Lekutställningen Loranga, Loranga Barbro Lindgrens sagovärld på Ekerum
Inträde 0-2 år gratis 2-12 år 50.- per barn (max 100.- per familj)

Utställningen bjuder in till en spännande upptäcktsresa 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.
Lekutställningen Loranga, Loranga kommer att vara öppen under helgerna
från och med maj, och dagligen från och juli till mitten av augusti.

Stödfamiljer sökes

Borgholms kommun söker stabila och trygga familjer på Öland med omnejd
som har vilja och engagemang att öppna sitt hem och sina hjärtan för barn med
funktionsnedsättning.
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.
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. Som stödfamilj är det viktigt att ni kan erbjuda en stabil social situation
med trygghet, struktur och en omsorgsfull miljö.
Vill du göra en insats som stödfamilj?
Kontakta: Tilda Sävenryd, tel: 0485-88 645, epost: tilda.savenryd@borgholm.se

ECKAN PÅ ÖLAND
Gärdslösa prästgård

Kontaktperson: Gun Nilsson
www.gardslosaprastgard.se • Telefon: 072-705 43 43 • Epost: info@gardslosaprastgard.se

Datum: 29 apr 2018 kl 13.00-16.00

Då var de unga - utställning Mona Gyllinger
Vernissage för Mona Gyllingers utställning
“Då var de unga - bilder inspirerade av ett 100 år gammalt fotoalbum”
Vid vernissagen berättar Mona Gyllinger om sin mormor Ingeborg
Hoflund som växte upp i Gärdslösa prästgård.
Musikunderhållning i jazz och folkton av Evelina Sand, sång och
Karl Malbert, piano. Utställningen pågår 29 april - 28 juni.
Prästgården är öppen 12:00-16:00. Servering.

Ölands museum Himmelsberga Kontaktperson: Julius Sääf
Epost: julius.saaf@olandsmuseum.com • Telefon: 0485-561022 • www. perekstromsallskapet.se

Datum: 29 apr 2018 kl 14.00-15.30

Sören Björklund föreläser om Ivan Lönnbergs
korta men fascinerande liv
I april i år är det 100 år sedan konstnären Ivan Lönnberg stupade
på ett slagfält, 15 mil norr om Paris. Han hade då inte fyllt 27 år.
Han föll för en tysk kula ett halvår före första världskriget slut.
Han hade då kämpat som frivillig i franska Främlingslegionen i
nästan fyra år. Ivan Lönnberg var en lovande modernist och
ingick i en stor krets av svenska artister som dragit till Paris.
Det var länge en hemlighet att han var son till Per Ekström.
Tidningsmannen Sören Björklund, som skrivit boken om Ivan
Lönnberg, föreläser om konstnärens korta men fascinerande liv.
Arrangör: Per Ekströmsällskapet och
Ölands Museum Himmelsberga

Vill du ha sommarens soligaste jobb?!
Kombinera jobb inom vård och omsorg med sol och bad! Till Öland kommer det över två miljoner
besökare varje år och en sommar i Borgholms kommun bjuder på många upplevelser.

Till sommaren 2018 söker vi:
* Undersköterskor * Sjuksköterskor * Omsorgspedagoger * Omsorgsassistenter
* Vårdbiträden * Omsorgsbiträden

ADT digitaltryck AB, Borgholm

Vi erbjuder vikariatanställningar med goda möjligheter till förlängning. Vill du bli en av oss?
Ansök på www.borgholm.se/lediga-tjanster Vi rekryterar löpande!

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

