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Äntligen är sommaren här!

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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Cykla på Öland – du också

Äng istället för
gräsmatta

I år kommer etappen Norra slingan att färdigställas i cykelledsprojektet Ölandsleden. Hela sträckan kommer att bli 8,8 mil
och ta dig på en naturupplevelse förbi bland annat Jordhamns
skurkvarn, Byrums raukar och Neptuni åkrar.
Ölandsleden är en cirka 40 mil lång skyltad cykelled som finns
över hela Öland. Målet med Projektet Ölandsleden är att knyta
samman den norra och södra udden med cykelvägar av god
kvalitet. Det är ett stort projekt med sikte på att bli en nationell
cykelled. Ölandsleden innebär att trafiksäkerheten förbättras,
både för öns egna invånare och för besökare. På den Norra
slingan har 2,2 mil ny cykelväg anlags och 2,8 mil cykelväg
förbättrats. Av den totala sträckan på Norra slingans 8,8 mil
återstår nu endast en mil att färdigställa.
Längs den nu iordningställda leden får man uppleva den vackra
kustvägen från Äleklinta förbi Jordhamns skurkvarn och skurvandring, Gillberga kulturbrott och Horns kungsgårds naturreservat. Leden tar dig också förbi Byrums raukar, Bödakustens
västra naturreservat och Alvedsjö bodar innan turen går vidare
till bland annat Neptuni åkrar, Grankullavik och Bödaskogen.
Längst slingan ligger även Skäftekärr och flera radbyar.

Vill du uppdela en del eller hela Ölandsleden? Gå in på cyklapaoland.se och planera din cykelsemester eller dagsutflykt. På
den digitala cykelkartan finns det också många olika förslag på
turer, bland annat visar den hur du kan ta en blomsterrunda
på cykeln eller ge dig ut på kyrksafari. De ger också tips på mer
familjevänliga eller äventyrliga rundor.
Ölandsleden är ett gemensamt projekt med Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Regionförbundet i Kalmar län samt
Trafikverket som bygger och med näringslivet som förädlar
leden.

Väg 136 blir 2+1-väg upp till Borgholm
Trafikverket ska bygga om väg 136 mellan Brofästet
och Borgholm. Vägen kommer till stor del att bli
en mötesfri så kallad 2+1-väg. Förhoppningen med
arbetet är att öka trafiksäkerheten och underlätta
framkomligheten, både för motorfordon och för de
som går och cyklar.
Sträckan mellan Brofästet och Borgholm utgör ett viktigt pendlingsstråk som dessutom har stora variationer i trafikflödet över året. Under sommarmånaderna
kör drygt 18 000 fordon per dygn på den sträckan. Det
motsvarar 200 procent av årsdygnsmedeltrafiken.
Ombyggnaden av väg 136 är den största vägsatsningen på Öland sedan 1970-talet. Arbetet är uppdelat i
olika etapper och innehåller ombyggnation av korsningar, mötesfri väg samt ett minskat antal direktutfarter. Det kommer också bli en gång- och cykelväg.
Etapperna som vägen byggs om i är Rälla-Ekerum,
Algutsrum-Glömminge, Glömminge-Rälla samt
Ekerum-Borgholm.
Vid utfarten från Ekerum är arbetet med vägen redan
klart. Korsningen har byggts om för att underlätta för
trafiken och minska risken för olyckor. Nästa etapp
som ska byggas är Rälla-Ekerum. Den förväntas vara
klar 2021.
Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Kalmar/projekti-kalmar-lan/vag-136-algutsrum-borgholm/

Borgholms kommun värnar om den biologiska mångfalden.
I sommar odlas det därför äng istället för gräsmatta på flera
platser runt om i kommunen.
Att öka och bevara den biologiska mångfalden är viktigt. I Borgholms kommun har därför ett projekt startat för att återskapa de
ängar som finns. Förhoppningen är att ängsprojektet ska leda till
fler insekter som pollinerar. Öland är känd för sin rika och ovanliga flora och har idag många fridlysta arter.
Regeringen har lyft problemet med den hotade biologiska
mångfalden. För att uppmuntra satsningar på stadsgrönska och
ekosystemtjänster i urbana miljöer har Boverket fått pengar som
kommuner kan ansöka om. Borgholms kommun tar på allvar tag i

Borgholms kommun
bygger hyresrätter

bevarandet av öländsk flora, insektsliv och mångfald. Kommunen
söker därför de bidrag som finns.
Ängsprojektet är ett samarbete mellan Gata-Park-avdelningen
på Borgholm Energi och Fastighetsavdelningen på Borgholms
kommun. Projektet innebär att kommunen på utvalda ytor,
både i tätorter och på landsbygden, ska försöka öka den biologiska mångfalden genom att gynna pollinerande insekter. På de
utvalda ytorna kommer nu örter som överlevt att få möjlighet att
växa och så småningom föröka sig. En provyta i centrala Borgholm ska också sås med ängsfröer.
Informationsskyltar kommer sättas upp på de ytor som ingår i
äng-projektet, men tidigare klipptes till gräsmatta.

Borgholms kommun bygger hyresfastigheter i Rälla och senare även i
Löttorp. Inflyttning i Rälla i planerad till våren 2019.
Hyreshuset i Rälla kommer att placeras vid en skogsdunge i ett naturskönt område nära skola och övrig service. Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, har genomfört en nationell upphandling för att
underlätta för kommuner att bygga nya hyresbostäder till en fastställd
kostnad.
Hyreshusen har 10-11 lägenheter och byggs på fabrik av Hjältevadshus
i Hultsfred.
Huset i Rälla beräknas vara klart för inflyttning under våren 2019. Det
kommer att se ut ungefär som på bilden, men ska ha röd fasad istället.

Gamla anrika byggnader renoveras
i Borgholm
Det satsas för fullt i Borgholms kommun just nu. Bland annat håller flera av kommunens byggnader på att renoveras och få ett ansiktslyft.
Borgholms gamla lasarett byggdes 1897 och är i mångas ögon en av stadens vackraste
byggnader. Under sommarhalvåret 2018 kommer taket att bytas på fastigheten. Löpande underhåll och renovering pågår för att hålla denna kulturskatt i gott skick. Flera andra
projekt pågår också i gamla lasarettsområdet, bland annat en utbyggnad av laddstationer till kommunens nya elbilar.
Borgholms nya Kulturskola i Kronomagasinet invigdes under våren 2018. Lokalerna har
renoverats invändigt och under sommarhalvåret kommer fasaden, utvändiga snickerier
samt markbeläggning rustas upp. Kronomagasinet är en av Borgholms många kulturminnesmärkta byggnader och renoveringen görs därför med stor försiktighet och gamla
metoder. Kulturskolan har idag ca 250 elever och många står i kö för kurser i musik,
teater och dans med mera.

Sommartips – för stora och små

I Borgholms kommun händer det mycket varje dag. Här finns tillfälle för sol, bad, bus och skönt semesterhäng. Men det händer även mycket de dagarna då solen lyser med sin frånvaro. Vi vill därför passa
på att tipsa om vad man kan hitta på de där dagarna utan sol och bad.
Sommarlovsbingo (bild)
Borgholms och Löttorps bibliotek har två typer av bokbingo hela sommaren, en för de
som läser själva och en för de som får böcker lästa för sig. Idén är enkel; Läs/lyssna och
kryssa, när man fått en full rad lämnar man in bingobrickan på närmaste bibliotek och får
en bok i present.
Tisdagsbus i Borgholm
Med start den 10 juli och fem tisdagar framåt blir det Tisdagsbus på hamnscenen i
Borgholm klockan 15.00. Trollkarlen Mr Mike kommer att underhålla både stora och små
barn. Publiken bjuds på cirka en timmes underhållning, ta med filt och picknick.
Move for fun den 13 juli
Kom och testa på tio olika idrotter. Den 13 juli anordnar Ekerum aktivitetsdagen Move for
fun tillsammans med bland annat Riksidrottsförbundet, Smålandsidrotten, GEN PEP och
Victoria mässorna. Under hela sommaren kan du också hyra MTB, spela padeltennis eller
vanligt tennis på Ekerum.

SOMMARLOVSBINGO
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Tips på böcker:
Det är jag som är Mickan - Malin Nilsson
I kungens spår - Peter Arrhenius
Syltmackor och oturslivet - Anna Ehring
Alf i rymden - Kim Dalsgaard
Cirkusdeckarna och gruvmysteriet - Dan Höjer
Den stulna plånboken - Lena Lilleste
Dom som bestämmer - Lisen Adbåge
Puck lär sig cykla - Anna-Karin Garhamn
Monster i knipa - Kalle Güettler

Riddarskola på Borgholms slott (bild)
På Borgholms slott blir det riddarskola varje dag den 25/6-18/8 mellan
klockan 12.00-15.00. Slottsverkstaden är öppen mellan klockan 11.30-17.00.
Klockan 12.00 och 15.00 kan ni varje dag gå på en guidad tur om Borgholms
slotts historia. Mellan den 13/8-19/8 sker guidningen bara klockan 12. Barn
och familjeguidning sker klockan 11 och 14. Se även www.borgholmsslott.se

Utställningen Loranga, Loranga på Ekerum (bild)
Kliv rakt in i Barbro Lindgrens fantasifulla miljöer. Utställningen bjuder in till en spännande upptäcktsresa genom det fantasifulla land som är så starkt förknippat med
Barbro Lindgrens populära barnböcker.

Borgholms kommun erbjuder gratis
aktiviteter under sommarlovet
Alla barn har rätt till ett roligt och meningsfullt sommarlov. Borgholms kommun erbjuder därför kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.
Konst, sport, musik, teater, bad, djur, grillning och så lite bus. Det är stor variation på
aktiviteterna som alla elever mellan 6 och 15 år i Borgholms kommun gratis kan delta i
under sommarlovet. Aktiviteterna arrangeras från vecka 25 till och med vecka 33. Sommarlovsprogrammet anordnas i samarbete med Borgholms kommun, Förebyggande
teamet, Slottsskolans IF och Fryshuset. Kommunen har också tagit hjälp av några ideella
föreningar.
Aktiviteterna ordnas över hela kommunen, bland annat blir det bad och utflykter i Böda
och pyssel på Himmelsberga. Till vissa av aktiviteterna får barnen och ungdomarna ta sig
själva, medan det går inhyrda bussar till andra aktiviteter. Mat och/eller fika ingår i flera
av aktiviteterna.
Vissa aktiviteter återkommer varje vecka under sommaren, som till exempel ”onsdagar
på Himmelsberga” där barnen får testa på allt ifrån att göra smör till att lära sig mer om
biodling. Många föreningar erbjuder också prova-på-aktiviteter flera gånger under sommaren, bland annat kan eleverna testa på klättring, innebandy och bowls. Andra aktiviteter sker bara en gång, till exempel så ordnas
det LAN i Slottsskolans sporthall. Då får alla ungdomar från årskurs 6 komma dit och spela från fredagkväll till söndag förmiddag.
Alla eleverna i Borgholms kommun har fått ett häfte med sommarlovsprogrammet. Sommarlovsprogrammet finns även på biblioteken i Borgholm och Löttorp samt Servicecenter i Stadshuset.

Säkrare bad med vattenprov
Borgholms kommun ansvarar för att ta vattenprover på de allmänna badplatserna i
kommunen. Det innebär att det regelbundet
tas prover på badvattnet under badsäsongen.
Badsäsongen anses pågå från början av juni
till mitten av augusti.
I Borgholm tas prover på badplatserna vid
Kallbadhuset, Mejeriviken, Byrum-Sandvik,

Besök järnåldern
Besök Järnåldersgården på Skäftekärr och delta i guidningar samt fossilutställningen
”Livet före istiden” i utställningshallen vid entrén. Inne på Järnåldersgården får du
prova på forntida lekar och spel. Varje dag händer det också något spännande, det
kan vara allt från matlagning till ett möte med Hirdmannen.
Barnteater på Stadsmuseumet i Borgholm
”Tänk att ha en vän” spelas på Borgholms Stadsmueum den 17 och 18 juli klockan 15.00. Föreställningen är cirka
30 minuter lång. Tänk att ha en vän handlar om Majken som bor ensam med sin uppfinnarmamma på landet med
flera kilometer till närmaste granne. Hon drömmer om att ha en kompis – och det
får hon i form av en robot som hennes mamma uppfinner. Fri entré!

Turistbyråerna i Borgholm och
Färjestaden kan hjälpa till me
d mer
information om fler aktivitete
r för
barnen. I sommar kan ni ock
så hitta
turistinformation som kartor
och
broschyrer i flera livsmedelsbu
tiker.

Söndagsgympa för barn (bild)
Varje söndag från den 8/7 till den
29/7 blir det gympa för barn på
söndagsmorgonar klockan 10.00
vid Hamnscenen i Borgholm.
Gympan är gratis och vänder sig främst
till barn mellan 5-10 år, men alla är välkomna –
även vuxna! Annelie Mellbin leder gympan.

Byxelkrok, Böda riviera/Kyrketorps familjecamping, Böda Sand, Böda hamn, Djupvik,
Ekerums camping, Klinta, Kårehamn, Köpingebukten, Lundegårds badplats, Runsten/Bjärby
badet, Sandvik, Stora rör samt Sandbybadet.
Borgholms kommun tar prover för så kallade
EU-bad, vilket innebär att man mäter vattentemperatur och gör en bedömning av om
det är algblomning i vattnet. Med hjälp av en
laboratorieanalys undersöker man också om
prover innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala
enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos
människor, men även hos andra varmblodiga djur. Bakterierna
ska dock normalt inte finnas i våra badvatten utan innehåller
proverna höga halter av bakterier kan det vara ett tecken på att
badvattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då kan det
även finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli
sjuk av.
Varje vattenprov får en bedömning efter halten av bakterierna
E-coli samt Intestinala enterokocker. Tjänligt vatten betyder att

halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälso
risk. Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjd, men att bada i vattnet bedöms fortfarande
inte utgöra någon hälsorisk. Otjänligt vatten betyder att någon
eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är
ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Det finns
också en risk att det kan förekomma andra mikroorganismer i
vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.
Vill du se hur badvattnet bedöms på din badplats hittar du
aktuell information på webbplatsen www.havochvatten.se/badplatsen

Bevattningsförbud i Borgholms kommun

Använd inte kommunalt vatten för att vattna gräsmattor och
häckar eller fylla pooler. I Borgholms kommun råder det bevattningsförbud fram till den 30 augusti.
Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser. Under sommarmånaderna används dock mycket
dricksvatten för att vattna gräs, häckar och blommor samt till att
fylla mindre pooler. Under en torr period kan så mycket som 25
procent av dricksvattnet användas till bevattning.
I Borgholms kommun gäller bevattningsförbud från den kommunala vattenförsörjningen under perioden första maj till och
med sista augusti. Det innebär att man inte får använda kommunalt vatten för att med slang eller spridare till exempel vattna
gräsmattor, häckar och blommor i trädgårdar.
Man får heller inte fylla på eller byta ut vatten i pooler som är
större än tre kubikmeter. För att fylla pooler får man istället

Borgholms kommun behandlar personuppgifter för att kunna
fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Kundregistret
innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat som
information vid till exempel en beställning eller ansökan. Det
finns ingen möjlighet att vara kund hos Borgholms kommun
om du inte godtar denna behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter
är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR, och kommer att bevaras så länge de är
relevanta för vår verksamhet eller så länge som vi enligt lag

Borgholms kommun ändrar nu sin policy för bidrag till enskilda vägar i
Borgholms kommun. Nu kan även väghållare som inte är registrerade hos
Lantmäteriet ansöka om bidrag. Ansökningarna behöver bara göras vart
femte år.
Policyn om bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun som togs hösten

vända sig till en privat speditör som hämtar vatten vid vattenverket i Sandvik och Löttorp.
Fasadtvätt får utföras även under bevattningsförbudet, både av
firmor och privatpersoner.

Så arbetar Borgholms kommun med GDPR
Den 25 maj började GDPR (General Data Protection Regulation) gälla inom hela EU. GDPR ersätter den svenska
personuppgiftslagen PUL. Dataskyddsförordningen styr hur
personuppgifter får används och behandlas.

Reglerna ändras för vägbidrag

är skyldiga att bevara dem. All behandling av personuppgifter
i Borgholms kommun sker i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddslagstiftningen.
GDPR påverkar även kommunens e-posthantering. Ditt mail
till kommunen raderas eller flyttas till ärendehanteringssystem när behandlingen av det är klar. Mail med känsliga eller
sekretessbelagda personuppgifter får inte skickas vidare eller
besvaras utan att de uppgifterna raderas.
Du har rätt till att en gång per år kostnadsfritt få ut ett
registerutdrag om vilka personuppgifter som förekommer
om dig i Borgholms kommun. En sådan begäran ska skickas
till Borgholms kommun, (Eventuell nämnd som är ansvarig
för din begäran), Box 52, 387 21 Borgholm. Har du klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter kan du få saken
prövad av tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Rösta i valet i september

Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Valet gäller vem som ska styra i Borgholms kommun, men
också nationellt i riksdagen och regionalt i landstinget, under nästa mandatperiod.
I år börjar förtidsröstningen den 22 augusti. I Borgholms kommun kan du förtidsrösta på biblioteken i Borgholm och Löttorp
samt på ICA i Byxelkrok. Du kan även rösta med bud om du själv inte kan ta dig till din vallokal eller någon röstningslokal. Då kan
lantbrevbäraren, någon anhörig eller någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt brukar hjälpa dig eller ger dig vård, hjälpa
dig att rösta genom att vara bud. Känner du inte någon som kan vara bud kan kommunen hjälpa till med ambulerande röstmottagare. Kontakta i så fall kommunen.
Den 9 september är följande vallokaler öppna från klockan 8.00 till klockan 20.00;
Böda församlingshem, Åkerboskolan. Källa Bygdegård, Lötgården. Köpings skola, Folkets hus, Viktoriaskolan, Hemgården i Långlöt samt Klockargården i Högsrum.
Tänk på att ha med röstkort och giltig id-handling när du röstar!
Under hösten kommer politikerna i Borgholm och Mörbylånga ta ställning till om det ska bli en ny folkomröstning i frågan att slå
ihop Ölandskommunerna till en kommun. Blir det en folkomröstning i den frågan sker den samtidigt som EU-valet nästa år.

2015 har fått mycket kritik, dels för att väghållarna var tvungna att vara registrerade hos Lantmäteriet och dels för att det var obligatoriskt att göra en ny
ansökan varje år.
I våras ändrade politikerna i kommunstyrelsen i Borgholms kommun policyn.
För att få vägbidrag behöver väghållarna inte längre vara registrerade hos Lantmäteriet, vilket skapar möjlighet även för enskilda
väghållare att söka driftbidrag.
Ansökan om vägbidrag behöver heller inte lämnas in varje år. Nu räcker det med att ansöka vart femte år. Den regeln ändras dels för
att hålla nere de administrativa kostnaderna och dels för att följa samma tidsintervall som Trafikverkets ansökningsregler.
Ansökningsblanketter och beslutad policy finns på kommunens hemsida; www.borgholm.se

Fiberutbyggnaden i Borgholms kommun
Allt fler hushåll i kommunen får nu fiber indraget. Under året
kommer runt 2 500 fastigheter att anslutas till fibernätet.

Den snörika vintern ställde till problem med arbetet att anlägga
fibernätet. Framförallt har det uppstått problem i områdena
kring Löttorp där arbetet inte rullat på i den takt som var planerat. Även arbetet med återställning har dragit ut på tiden.
Just nu dras det fiber
i bland annat Böda,
Sandvik, Södvik, Källa,
Runsten, Långlöt,
Räpplinge, Strandtorp,
Västra Sörby, Enerum
samt Sjöstugan. I
samtliga pågående
projekt kommer fiberutbyggnaden att färdigställas under året.

I området Mellösa, som sträcker sig från Köpingsvik rakt över till
Bredsättra, samt i området Löttorp väst som går från Byrumsvägen och västerut pågår just nu arbete med projektering. Förhoppningen är att arbetet med att anlägga fiber i de områdena
ska påbörjas under 2019. Även i Borgholms innerstad pågår
arbetet med projektering. Om allt går som planerat ska det även
börja grävas för fiber i Höringe stugområde under året.
I de områden som ännu inte har fått byggbeslut saknas fortfarande tillräckligt många anmälningar för att anläggningsarbetet
ska sättas igång. Allt arbete med att bygga fibernät i Borgholms
kommun sker på kommersiell bas och tidsplanen är till stor del
beroende av efterfrågan hos invånarna. Ju fler som anmäler
intresse för fiber desto snabbare kan utbyggnaden gå.
På www.borgholm.se/bredband/ kan du läsa mer om fiber. Har
du frågor? Kontakta gärna bredbandssamordnare Ulrica Ragvald
Emilsson, 0485-887 01 eller ulrica.ragvaldemilsson@borgholm.se.

Fem fördelar med fiber

• Underlättar användning av samhällstjänster, till exempel inom vård och omsorg,
kontakt med myndigheter och banktjänster.
• Driftsäkert.
• Snabb och stabil uppkoppling.
• Via fibernätet kan företag få precis den lösningen som behövs för verksamheten.
Det ger företag möjlighet att utvecklas och nya kan startas.

Glöm inte dubbelknuten
på soppåsen

Allt du slänger i sopkärlet, även det som inte är matrester, ska vara
förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för
att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i kärlet.
Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då
kommer matresterna inte till nytta som biogas och biogödsel.

Öland är fantastiskt året runt

Välkommen till Borgholms kommun

ADT digitaltryck AB, Borgholm

Sommarkvällar, myller och sorlet av
människor följs av skördefest och tid för
nedvarvning. Den öländska fåken som
ryter över alvaret avlöses av spirande
primörer och en känsla av nystart.
Hitta pulsen och lugnet i Borgholm –
du också.
					
Välkommen!

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

