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mälan av vatten eller avlopp? Kontakta
-883 00 under kontorstid och 0485-101 02
å in på www.borgholmenergi.se/felanmälan.

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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Tack till alla markägare som
hjälpte till under torkan
Borgholms kommun och Lantbrukarnas riksförbund, LRF,
vill tacka alla markägare som ställde upp och hjälpte lantbrukarna under sommarens torka.
- Vi vill tacka alla som tänkte på oss under denna
torra sommar, säger Carl-Johan Eriksson, ordförande
i LRF i Borgholm.
Varje år produceras 100 miljoner liter mjölk i Borgholms
kommun. Men sommarens torka ställde till rejäla problem för lantbrukarna.
Året andra skörd gav bara 20 procent av vad den brukar.
Efter att kommunen uppmanat markägare att hjälpa
lantbrukare hörde över 20 markägare av sig och lät lantbrukare bruka deras mark både som bete och för att slå
slåtter.
Markbitarna som lantbrukarna fick använda var allt mellan 500 kvadrat till 2,5 hektar. Kommunen skänkte även
allt slåtter från de kommunala gräsytorna i Köpingsvik,
Björkviken och Marknadsplatsen i Borgholm.
- Det kändes bra att så många markägare i kommunen

Nu byggs allaktivitetsparken i Löttorp
Parkour, multiarena, utegym, skateboardpark, boulebanor och så en grillplats. Allaktivitetsparken som
byggs i Löttorp innehåller något för alla. Kommunen betalar 1,8 miljoner kronor för aktivitetsparken
som ligger vid Åkerboskolan.
slöt upp och visade solidaritet med våra lantbrukare,
säger Ilko Corkovic, kommunalråd i Borgholm.
Krisen för lantbrukarna är inte över. Årets tredje skörd
kommer tas in i mitten eller slutet av oktober. Först efter
det kan lantbrukarna summera skördarna och se hur de
ska klara sig fram till nästa sommar.
- Troligen får vi komplettera med mera kraftfoder som vi
får köpa in, berättar Carl-Johan Eriksson.
- Vill allmänheten fortsätta hjälpa får de gärna fortsätta
att köpa svensk mat. Det betyder jättemycket för oss
bönder.

Har du mark med oslaget gräs som skulle kunna
hjälpa en lantbrukare i kommunen? Hör i så fall
av dig till kommunen på 0485-880 00 så förmedlas marken ut till lantbrukare.

Socialförvaltningen satsar på nätverk
kring ungdomar som hamnat snett
Socialförvaltningen i Borgholm satsar nu på ungdomar som hamnat snett. Ett särskilt resursråd
med kompetenser från flera olika områden ska se till så att ingen hamnar mellan stolarna.
Trycket från ungdomar som behöver hjälp är högt på socialförvaltningen i Borgholm. Kommunen har nu därför
startat ett särskilt resursråd med specialutbildad personal
från socialen, skolan och kommunens hälso- och sjukvård.
Syftet med resursrådet är att arbeta över förvaltningsgränserna så att ingen behöver hamna mellan stolarna.
- Det är många som mått dåligt, både ungdomar och personer inom missbruk. Då är det viktigt att komma in tidigt
både för barn och för samhälle, säger Anna Hasselbom
Trofast, chef för socialförvaltningen.

Metoden att skapa nätverk kring varje individ bygger på
”Skottlandsmodellen”. På platser där ”Skottlandsmodellen”
används rapporteras föräldrarna vara nöjda till 86 procent
och barnen nöjda till 96 procent. Modellen har också lett
till tidigare upptäckt behov av stöd samt att färre barn placeras i samhällsvård. Ungdomsbrottslingar och barn som
använder droger ska också minska med metoden.
Rådet i Borgholm ska träffas varannan vecka för att diskutera enskilda fall. Arbetet sker avidentifierat, men samtycken kan inhämtas i specifika ärenden.

Grannsamverkan kan göra Borgholm till en tryggare kommun
Borgholms kommun vill göra bostadsområden ännu
tryggare och minska risken för boende i kommunen
att utsättas för inbrott.
Ett sätt att öka tryggheten är metoden Grannsamverkan, som är ett samarbete mellan kommunen,
polisen och boende i ett område.
Den 12 september hölls ett informationsmöte om Grannsamverkan i Borgholm. Polisen, Länsförsäkringar och kommunen höll i mötet som riktade sig till personer som vill
veta mer om hur man startar Grannsamverkan i ett område.
- Det var ett väldigt bra möte i Borgholm med god uppslut-

ning. Jag hoppas att det blir lika stort intresse för kommande möte i Löttorp.
För att arbetet med Grannsamverkan ska kunna starta behövs en kontaktperson för varje område som är intresserade av att ingå.
- Grannsamverkan är en beprövad och effektiv metod att
minska utsattheten för inbrott. Förutom att man förebygger ökar man också sammanhållningen i sitt bostadsområde och därmed även den upplevda tryggheten, säger kommunpolis Magnus Areskog.
Är man intresserad av att bli kontaktperson i sitt bostadsområde kan man kontakta kommunpolis Magnus Areskog.

2016 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att anlägga en
allaktivitetspark i Löttorp. Efter en
utredning beslutades sedan att parken skulle ligga vid Åkerboskolan. På
så sätt ligger parken nära befintliga
gång- och cykelstråk samtidigt som
skolan kan använda parken i sin
verksamhet.
Skolans elever fick under en temadag i februari vara med att ta fram
utformningen av allaktivitetsparken. När förslaget hade justerats
och anpassats efter budgeten står
det klart att allaktivitetsparken
kommer att ha en multiarena för
bland annat fotboll och basket,
ett utegym, en parkour-anläggning
samt en skatepark. Allaktivitetsparken ska även innehålla två boulebanor och en grillplats.
Parken kommer också ha en förbindelse till elljusspåret som ligger i närheten. Parken kommer att kosta 1,8 miljoner
kronor. Borgholms kommun hade budgeterat 1,3 miljoner kronor till parken, men underskottet täcks av ett bidrag på
541 000 kronor som föreningen Högby IF ansökt om.

Borgholms kommun undersöker
hur nöjda företagarna är
Borgholms kommun inledde förra året ett arbete för att förbättra företagsklimatet. Kommunen
har nu beslutat att undersöka vad företagare
tycker om kommunens bemötande och agerande i myndighetsutövning.
Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, och kallas Löpande insikt. Områdena som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt
serveringstillstånd.
Företagare som avslutat ett ärende hos kommunen
under året kommer få en enkät att fylla i. Enkäten
innehåller 37 frågor, varav 23 är kopplade till kommunens kompetens och service.
- Kommunfullmäktige har antagit näringslivsstrategin
som innebär att vi ska satsa på näringslivet och klätta

på Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimatet. För att nå de målen så krävs det självklart en
förståelse och insikt över vad företagarna idag känner
sig nöjda och missnöjda med, säger Kristian Sjövall, tf
näringslivsutvecklare.
Under 2018 har också flera tjänstemän från kommunen deltagit i SKLs utbildning Förenkla helt enkelt.
Syftet med utbildning är att förbättra kontakten med
företagen i kommunen. Förenkla helt enkelt har
genomförts ihop med Mörbylånga, Nybro, Torsås och
Emmabodas kommuner.

Gratis fixartjänst till seniorer

Parkering med p-skiva fortsätter

Behöver du hjälp med att byta en glödlampa? Eller
kanske sätta upp nya gardiner?
Det ska vara tryggt att åldras på Öland! Därför erbjuder Borgholms kommun en fixartjänst för dig
som är 70 år eller äldre och skriven i kommunen.

Glöm inte p-skivan när du parkerar i Borgholm. På
Storgatan, Östra Kyrkogatan, Västra Kyrkogatan
samt på parkeringen på torget framför stadshuset
parkerar du nu med p-skiva i två timmar.

Fixartjänsten är gratis och hjälper dig som är 70 år eller äldre
med arbeten där det krävs en stege eller stol. Målet med fixartjänsten är att minska fallolyckorna i hemmet.
Fixartjänsten hjälper därför till med arbeten som att byta glödlampor, lysrör, proppar eller batterier i brandvarnare. De kan
också fästa lösa sladdar, kablar eller byta gardiner. Fixartjänsten hjälper även till att flytta trädgårds- och balkongmöbler ut
och in i förråd. Däremot utför fixartjänsten inte hemtjänstens
arbetsuppgifter, arbeten som kräver specialkompetens inom

exempelvis el eller vvs. De utför heller inte gräsklippning eller
rena trädgårdsarbeten.
Tjänsten är gratis och var och en tillhandahåller eventuellt material som behövs. Kontakta kommunens seniorservice som
utför tjänsten. Du når dem på 073-069 79 96, måndag – fredag
klockan 13.00-15.30. Seniorservicen har tystnadsplikt och bär
legitimation för att du ska kunna känna dig trygg med vem du
släpper in i ditt hem.

Parkering med p-skiva infördes efter önskemål från näringslivet då rotation på biltrafiken ökar handeln.
Innan sommaren infördes parkering med p-skiva på parkeringen på torget framför stadshuset samt på Västra Kyrkogatan
mellan Norra Långgatan och Södra Långgatan. När Storgatan
öppnades för biltrafik efter gågatuperioden infördes parkering

med p-skiva även på Storgatan
mellan Tullgatan och Slottsgatan
samt på Östra Kyrkogatan mellan
Norra Långgatan och Södra Långgatan.
Parkering med p-skiva gäller i två
timmar. Parkeringen med p-skiva
gäller mellan klockan 9 och 18 på
vardagar samt mellan klockan 9
och 15 på lördagar.
P-skivor finns att hämta gratis på servicecenter i Stadshuset,
biblioteket i Borgholm samt i affärer och restauranger längs
gatorna där parkering med p-skiva gäller.

Undersökning visar att många vill slå ihop kommunerna
57 procent av ölänningarna vill slå ihop Borgholm och Mörbylånga kommun. Det visar en undersökning där
3 144 ölänningar har deltagit. I Borgholm är man mer positiv till en kommunsammanslagning än i Mörbylånga.

Husägaren ansvarar för att skotta trottoarer
Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvarig för renhållning.
Nu på hösten och vintern är det därför viktigt att husägaren håller rent och skottar på trottoarerna
utanför huset.
Borgholms kommun ansvarar för körbanor, cykelbanor och
övrig allmän platsmark. Men gångbanan utanför fastigheter
är fastighetsägarens ansvar året om. Med gångbana menas
den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi
fastigheten. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en
trottoar. Finns ingen gångbana tydligt avskild, ansvarar fastighetsägaren för ett område tre meter ut från fastigheten.
På vissa ställen finns till exempel cykelbana eller plantering
mellan fastighet och gångbana, det har dock ingen betydelse
utan fastighetsägaren ansvarar fortfarande för gångbanan. Är

hela ytan mellan två fastigheter gångbana delar fastighetsägarna på ansvaret.
På hösten är det viktigt att fastighetsägarna krattar upp och
tar hand om löv utanför sina fastigheter.
Kommunen ansvarar för att hålla vägarna fria från snö. Men
snöröjarna har inte alltid möjlighet att stanna och ta bort
vallarna. Blir vallarna höga kan därför fastighetsägare behöva
hjälpa till att skotta så att sophämtning och postbilen kan
komma fram. Fastighetsägarna ansvara också för att skotta,
sanda eller grusa gångbanan.

TÄNK PÅ GATUBRUNNEN!
Ta bort löv och grenar som kan täppa till gatubrunnen så att regnvattnet kan rinna ner.

TA BORT SNÖ OCH IS
Ta bort snö och is från gatubrunnen på vintern
så att smältvattnet kan rinna undan.

Under augusti genomfördes en medborgarundersökning i projektet ”Öland – en kommun?”. I undersökningen skickades vykort ut till samtliga 12 580 hushåll på Öland och uppmanade
alla över 16 år och delta i en onlineundersökning.
Syftet med undersökningen var att dels klargöra hur ölänningarna ställer sig till de tre olika alternativen och dels se eventuella skillnader i uppfattning mellan åldersgrupper, bostadsort
och kön. Man ville också genomföra en undersökning för att
låta fler ölänningar komma till tals i frågan om en eventuell
kommunsammanslagning.
3 144 svar kom in i undersökningen. Av de svarande bor 44 procent
i Borgholms kommun och 56 procent i Mörbylångas kommun.
57 procent av de som deltog i undersökningen vill att ölandskommunerna slås ihop till en kommun. 23 procent svarade att
de vill behålla de två kommunerna som de är idag och 20 procent vill se en markant samverkan mellan kommunerna. I Borg-

holm är man mer positiv till en sammanslagning än i Mörbylånga. I Borgholms kommun var det 62 procent av de svarande
som vill ha en kommunsammanslagning, medan 54 procent vill
det i Mörbylångas kommun. Boende i Färjestaden är dock mer
positiva till en kommunsammanslagning än i övriga kommunen.
De som uppgett att de vill slå ihop kommunerna anger att ”en stark
kommunal ekonomi” är den främsta anledningen. De anser också
att ”Öland är för litet för två kommuner och att en sammanslagning skulle ge bättre ekonomi och möjligheter till effektivisering”.
De som uppgett att de vill behålla två kommuner anger ”en god
service till äldre” som den främsta anledningen. De anser också att
en kommunsammanslagning skulle ge försämrad service på landsbygden och försämrade möjligheter till inflytande för gemene man.
Läs mer om undersökningen på
www.borgholm.se/olandenkommun

Har du tagit en fin bild Ölandsbild?
Borgholm Energi efterlyser just nu dina bästa bilder till nästa års almanacka. Ta chansen och visa
upp ditt favoritställe i Borgholms kommun genom
fototävlingen.
Borgholm Energi vill visa upp medborgarnas bilder av Borgholm i 2019 års kalender. De har därför en tävling där alla som
vill får skicka in max fem bilder. Borgholm Energi vill ha in bilder från alla årstider.
För att delta i tävlingen måste du ha fotograferat bilden i Borgholms kommun. Bilderna ska också vara i liggande format och
högupplöst, minst 300 dpi. Många av dagens mobilkameror
ger mycket bra bildkvalitet, men det kan vara så att bilden inte
håller nödvändig kvalitet för att kunna användas i tryck. Bilderna får inte visa personer som går att känna igen.
Vinnarbilden placeras på framsidan av 2019 års kalender. De
övriga utvalda bidragen får pryda månaderna januari till de-

cember. De vinnande bidragen i tävlingen kommer också att
användas på förtagets hemsida och Facebooksida.
Senast den 28 oktober behöver Borgholm Energi ditt bidrag.
Maila bilderna till info@borgholmenergi.se och märk mailet
”Fototävling”. De behöver också ditt namn och telefonnummer för att kunna komma i kontakt med dig.
För mer information och fullständiga tävlingsvillkor besök
Borgholm Energis hemsida; www.borgholmenergi.se

INVIGNING AV LJUS PÅ KUTLUR 2018

Ljus & Kultur –
Välkommen till årets största kulturexplosion vid Kalmarsund! Mellan 26 oktober och 4
november fylls både förväntade och oväntade platser i Kalmar och på Öland med kulturupplevelser. Ta med dig programmet och ge di ut och upptäck något nytt! Här kan du
läsa aktiviteter i Borgholms kommun. För att läsa hela programmet, besök www.ljuspakultur.se eller hämta ett program på biblioteken, stadshuset i Borgholm eller turistbyrån.

27 OKTOBER
11:00-15:00 Ubbes vinyl & musik Borgholm Upplev dåtida musik i nutid. www.ubbesvinyl.se
13:00-16:00 Textila skapelser – utställning Galleri 13 i Borgholm. Broderier av: Rut Berg, Ann-Mari Bjerlin, Gun Frank, Siv
Stenmalm, Agneta Thorsell och Marianne Widebrandt.
www.galleri13.com
15:00-15:30 Sagoland Knattefilm - CentrumBio Löttorp. Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen och Sigrid och Natten. Entré.
www.bio.se/centrum-bio-lottorp/
19:00-22:45 Puccinis Flickan från vilda västern Opera live på
Bio - Folkets Hus Borgholm. Entré.
www.folkanborgholm.com/opera-ballett/

28 OKTOBER
11:00-15:00 Textila skapelser – utställning Galleri 13 i Borgholm. Broderier av: Rut Berg, Ann-Mari Bjerlin, Gun Frank, Siv
Stenmalm, Agneta Thorsell och Marianne Widebrandt.
www.galleri13.com
12:00-13:00 Önskepsalmsgudstjänst – Källa kyrka.
www.svenskakyrkan.se/norraoland
12:00-16:00 Öppen prästgård – Gärdslösa prästgård.
www.gardslosaprastgard.se
13:00-15:00 Valnötens dag - Arbelunda Gammelgård Löt. (på
vägen ner mot Kårehamn). Försäljning av gårdens nyskördade
valnötter. Jeanette berättar om gården och trädet.
www.facebook.com/arbelundagammelgard
18:00-19:00 En tidsresa i toner från Barock till jazz - Gärdslösa
Prästgård. Vill du veta hur det lät när trumpetarna på regalskeppet Kronan blåste i sina instrument kan Johann Schiller berätta
med hjälp av sin naturtrumpet från barocken. Entré.
www.gardslosaprastgard.se
19:00-20:30 Disney ”Nötknäpparen och de fyra världarna” Folkan Borgholm.
Ett magiskt filmäventyr från Disney. Entré.
www.folkanborgholm.com/bio/

29 OKTOBER

18:00-19:00 lördagen den 27 oktober i
Mörbylånga hamn. Ett ljussparkande
kulturfyrverkeri med lokal anknytning
inviger 2018 års Ljus på kultur. Dans,
eld, musik, konst och film lyser upp
Sockermagasinet i Mörbylånga hamn.

18:30-20:30 Borgholms kulturskolas elevkväll - Kronomagasinet Borgholm.
Det bjuds på musik från olika genrer, dans, teater och utställning från skapande verkstad. Inget inträde, men det finns möjlighet att lämna en gåva till Rädda Barnen.
19:00-20:00 Författarträff med Leif Svensson – Runstens bibliotek.
www.bibliotek.borgholm.se

30 OKTOBER
010:00-11:30 Sagostund och pyssel med författaren till
Ölandsgänget – Löttorps bibliotek. Kom och lyssna när författaren Gudrun Thielemann läser ur sin bok om Ölandsgänget och
var med och pyssla vindsnurror och barkbåtar.
www.bibliotek.borgholm.se
10:30-12:00 Rysliga teckningar med Eva – Borgholms bibliotek
Lär dig rita rysliga spöken och monster tillsammans med bibliotekarien och illustratören Eva. www.bibliotek.borgholm.se
11:00-17:00 Ubbes vinyl & musik Borgholm Upplev dåtida musik i nutid.
www.ubbesvinyl.se
19:00-20:30 Författarträff Elisabeth Öhman – Löttorps bibliotek.
www.bibliotek.borgholm.se

31 OKTOBER

1 NOVEMBER
10:30-12:00 Rysliga teckningar med Eva – Löttorps bibliotek Lär dig
rita rysliga spöken och monster tillsammans med bibliotekarien och
illustratören Eva. www.bibliotek.borgholm.se
18:00-20:00 Mys och rys på Himmelsberga
För vuxna och barn från 7 år. Kaffestugan serverar enklare mat och
fika.
www.olandsmuseum.com
19:00-21:00 Vem bodde här? Borgholms stadsmuseum välkomnar
alla till temaguidningar av samlingarna. Kunniga guider berättar om
arkeologi, kläder, brandkår, järnväg, Borgholms historia och om Vem
som en gång bodde här. Entré.
www.borgholmsstadsmuseum.se

2 NOVEMBER
10:00-18:00 Textila skapelser – utställning Galleri 13 i Borgholm. Broderier av: Rut Berg, Ann-Mari Bjerlin, Gun Frank, Siv
Stenmalm, Agneta Thorsell och Marianne Widebrandt.
www.galleri13.com
10:30-11:30 Fotografier från förr – Träffpunkt Solrosen Borgholm. Redaktör Rolf Nilsson berättar och visar bilder från Borgholms biblioteks bildarkiv.
11:00-17:00 Julmässa på Skäftekärr Kalmar läns äldsta julmässa, belägen i den vackra Skäftekärrsparken på norra Öland.
Högklassigt hantverk och frestande mat. Café Svea håller öppet. Entré.
www.skaftekarr.se
14:00-15:00 Författarbesök av Magnus Nordin – Borgholms
bibliotek Åldersgräns 9 år.
www.bibliotek.borgholm.se
19:00-21:00 Bio: Premiär! ”Bohemian Rhapsody” – CentrumBio Löttorp.
Entré. www.bio.se/centrum-bio-lottorp

11:00-17:00 Ubbes vinyl & musik Borgholm Upplev dåtida musik i nutid. www.ubbesvinyl.se

3 NOVEMBER

16:00-18:00 Workshop i kol- och blyertsteckning – Slottsskolan/Slottsgården i Borgholm.

10:00-15:00 Textila skapelser – utställning Galleri 13 i Borgholm. Broderier av: Rut Berg, Ann-Mari Bjerlin, Gun Frank, Siv
Stenmalm, Agneta Thorsell och Marianne Widebrandt.
www.galleri13.com

17:00-19:00 Spökkväll - Rälla bibliotek. Spökhistorier för alla
modiga.
www.bibliotek.borgholm.se
18:00-18:40 Kvällsmässa – Köpingsviks kyrka.
www.svenskakyrkan.se/norraoland
18:00-18:30 Veckomässa – Högby kyrka i Löttorp.
www.svenskakyrkan.se/norraoland

16:00-18:00 Scrapbooking – Slottsskolan/Slottsgården i Borgholm Kom och prova på scrapbooking med Amie!

19:00-21:00 Bio - ”Nötknäpparen och de fyra världarna” –
CentrumBio Löttorp Entré.
www.bio.se/centrum-bio-lottorp

17:00-19:00 Läskig sagostund – Runstens bibliotek.
Mysrys och spöken. Tillsammans läser vi lagom läskiga sagor
och pysslar egna spöken.
www.bibliotek.borgholm.se

19:00-22:00 Borgholms författarafton – Strand hotell i Borgholm
Entré - endast förköp Borgholms bokhandel 0485-10109.
www.borgholmsbokhandel.se

11:00-15:00 Ubbes vinyl & musik Borgholm Upplev dåtida musik i nutid. www.ubbesvinyl.se
11:00-17:00 Julmässa på Skäftekärr Kalmar läns äldsta julmässa, belägen i den vackra Skäftekärrsparken på norra Öland.
Högklassigt hantverk och frestande mat. Café Svea håller öppet.
Entré.
www.skaftekarr.se
15:00 Film Halvdan Viking – CentrumBio Löttorp Familjefilm.
Entré.
www.bio.se/centrum-bio-lottorp
18:00-19:00 Releasekonsert ”Ett ord till mina polare” med
Claes Jansson och Arnesen Bluesband – Borgholms bio Entré.
www.borgholmsbio.se

4 NOVEMBER
11:00-15:00 Textila skapelser – utställning Galleri 13 i Borgholm.
Broderier av: Rut Berg, Ann-Mari Bjerlin, Gun Frank, Siv Stenmalm,
Agneta Thorsell och Marianne Widebrandt.
www.galleri13.com
12:00-13:00 Dansa magdans! – Magicas dansstudio Arbelunda Köpingsvik. Workshop på grundnivå för alla åldrar med Jeanette Winroth. Inga förkunskaper krävs. Entré anmälan senast 1 november
073-9517799.
www.magicadans.se
14:00-16:15 Bio Kontrast BlacKkKlansman – CentrumBio Löttorp
Entré.
www.bio.se/centrum-bio-lottorp
16:00-17:00 Ljusmässa – Räpplinge kyrka.
www.svenskakyrkan.se/norraoland
18:00-19:00 Ljusmässa – Runstens kyrka.
www.svenskakyrkan.se/norraoland

ALLA DAGAR
11:00-17:00 Skedemosse museum - Kom och ta del av Ölands spännande fornhistoria och lär dig mer om Skandinaviens största offerplats från järnålder och vikingatid. Under ca 1000 år var Skedemosse en grund insjö och här offrades mängder av vapen, djur och skatter
- men även människor. Det var en våldsam tid då livet och döden stod varandra nära. Sveriges största guldskatt är funnen på Skedemosse.
Museet har idag tre utställningar om arkeologi och historia. Filmvisning. Guidningar på förfrågan. Entré.
www.skedemossemuseum.se
11:00-16:00 (obs! ej fredag 26 oktober) Borgholms Slott - Sjöröveri, äkta kärlek, kungar, krig och myter! Vandra runt i slottsgemaken
och känn historiens vingslag! Karl X Gustav var en ung herreman med stark passion för mat, kvinnor och krig. Det sägs att han hade ett
midjemått på över två meter. Hans besök på Borgholms Slott var en plåga för öborna som tvingades försörja kungen och hans 500 personer stora sällskap. Det här och mycket annat berättas det om i utställningen ”Uppgång & Fall” på Borgholms Slott. Borgholms Slott har
öppet klockan 10:00-16:00, sista insläpp klockan 15:00. Entré.
www.borgholmsslott.se
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