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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.
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2018 – händelser under året
Alla ställde upp i torkan
Sommarens torka drabbade kommunens lantbrukare hårt då andra skörden bara
gav 20 procent av vad den brukar. På kommunens fråga om hjälp ställde många
markägare upp och ställde mark till förfogande för bete och foder. Kommunen
skänkte också allt slåtter från sina gräsytor som slås med traktor.
Sveriges sjätte bästa skolkommun
Borgholms kommun klättrar i Lärarförbundets ranking över Sveriges bästa skolkommun och hamnar på sjätte plats av 290. Det innebär att Borgholm är den bästa skolkommunen i länet. Lärarförbundets ranking jämför flera olika kriterier, bland annat
andelen utbildade lärare, sjukfrånvaro, lärartäthet och andelen godkända elever. I
rankingen är Borgholms kommun bäst i landet på låg sjukfrånvaro bland lärarna.
Invigning av Allaktivitetspark i Löttorp
Eleverna vid Åkerboskolan i Löttorp var i våras med och utformade allaktivitetsparken i Löttorp. Parken invigdes i november och innehåller bland annat en multiarena,
pump track, utegym, två boulebanor och en grillplats. Parken, som sammanlagt kostat
1,8 miljoner kronor, är ett samarbete mellan Borgholms kommun och Högby IF.
Översiktsplanen
Områdena Borgholm-Köpingsvik och Djupvik-Lofta har fått mer detaljerade beskrivningar i översiktsplanen. Arbetet med översiktsplanen för hela kommunen påbörjas
under 2019.
Samarbete med en ny tänkbar vänort
Under sommaren var en representant från Cupra Marittima på Italiens östkust på
besök i Borgholm. Besöket var ett första steg i att utveckla ett samarbete och utbyte
mellan kommunerna som på sikt kan bli vänorter. Representanter från Borgholms
kommun är bjudna till Italien under våren. Borgholm har redan vänorter i Rockford i
USA, Leba i Polen, Korsnäs i Finland samt Zelenogradsk i ryska Kaliningradenklaven.
Ny enhet med fokus på utveckling och kultur
Borgholms kommun har skapat en ny tillväxtenhet. Enheten ska arbeta med
samhällsutveckling, strategisk tillväxt och en hållbar miljö. Kommunens näringslivsutvecklare och kulturstrateg ingår i enheten ihop med flera markoch exploateringsstrateger samt miljöstrategen.
Premiär för Företagssafari
För att skapa en bra dialog mellan näringsliv och kommunen i Borgholm åkte politiker och tjänstemän iväg på ett första ”Företagssafari” i maj. I små grupper besöktes
då 15 företag inom olika branscher. Företagssafarin blev väldigt uppskattat både i
näringslivet och bland politiker och tjänstemän. Målet är nu att genomföra två per år.
Parkera med p-skiva
Parkering med p-skiva har införts i centrala Borgholm. P-skiva gäller på torget
framför Stadshuset, Storgatan mellan Tullgatan och Slottsgatan samt på Västra
och Östra Kyrkogatan mellan Norra och Södra Långgatan. Parkering med p-skiva
gäller i två timmar 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
och i affärer i Borgholm.

Satsningar under 2019
Satsning på Åkerboskolan
En stor satsning med ombyggnation eller nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp
ska genomföras. Detta för att ge en bättre skol- och arbetsmiljö så att barnen i
kommunen får ännu bättre förutsättningar.
Kulturskolan fyller 50 år
50-årsjubileet är tänkt att firas med konserter under året tillsammans med de
elever som går på kulturskolan nu och även bjuda in tidigare elever och personal.
Kronomagasinet, där kulturskolan håller till, fyller även 200 år under 2019.
Utbyggnaden av Byxelkroks hamn
Under november började arbetet av den norra vågbrytaren i Byxelkroks hamn, den
så kallade etapp tre. Vågbrytaren ska vara färdigbyggd till mars. Om arbetena med
den norra vågbrytaren går problemfritt, kan även etapp 4 med den södra vågbrytaren
påbörjas under våren 2019 och avslutas innan årsskiftet.
Borgholms kommun arrangerar Landsbygdsdagarna
För första gången får Borgholms kommun arrangera konferensen Landsbygdsdagarna. Landsbygdsdagarna har arrangerats 13 gånger tidigare och har fokus på
landsbygdsutvecklingen. Konferensen kommer äga rum den 23-24 oktober.
SKL-huset i Rälla
I augusti 2019 ska kommunens hyreshus i Rälla vara färdigt för inflyttning. Leveransdatum är satt till vecka 14 2019. Sedan i oktober pågår markförberedande arbeten.
Hyreshuset i Rälla ligger 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.
Allaktivitetspark i Borgholm
Vid mejeriplan i Borgholm ska en allaktivitetspark byggas. Ungdomarna i Borgholm kommer att få vara med och hjälpa till och ha önskemål om utformningen.
Satsning på lekplatser
Fem lekplatser runt om i kommunen ska rustas upp. Tre av lekplatserna ligger i
centrala Borgholm, varav en i hamnen byggs med hjälp från kommunens vänort
Rockford i USA. De andra lekplatserna ligger i Köpingsvik och Löttorp.
Ny extern hemsida
Kommunens hemsida www.borgholm.se kommer under hösten 2019 att få en
ansiktslyftning. Sidan ska då bli mer sökbar och lättare för besökare att hitta
information på.

På webben och Facebook skriver vi
mer om våra satsningar när de händer.
Följ oss därför gärna på facebook.com/
Borgholmskommun eller besök
hemsidan www.borgholm.se

Så sker snöröjningen
Borgholms kommun ansvarar för att vägarna i kommunen
snöröjs på vintern. Fastighetsägarna har ansvar för
gångbanan utanför husen.
Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. För att gator ska snöröjas krävs cirka 10 centimeter
torr snö eller 6-8 centimeter blöt snö. Vid drivbildning på
grund av blåst snöröjs nödvändiga delar inom varje område.
Är du nyinflyttad och saknar snöröjning kan du ansöka om
det på www.borgholmenergi.se/snorojning. Ett krav från
Borgholm Energi och snöröjningsentreprenörerna är att
vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon ska kunna
komma fram utan hinder från fasta föremål, som träd, staket,
murar och postlådor.
Vägarna ska markeras med snöstakar. Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas på Borgholm Energis serviceförråd i Borgholm, telefon 0485-880 61.
För halkbekämpning på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheter eller fastighetsägare. Fastighetsägare ansvarar också
för skotta och sanda trottoarerna utanför fastigheten. Blir
snövallarna höga är det även fastighetsägarens ansvar att se
till så att sophämtning och postbilen kan komma fram.

Sophämtning under jul och nyår
Under jul och nyår ändras dagarna för
sophämtning och sker på följande datum;

Återvinningscentralerna har följande
öppettider under jul och nyår:

Julafton 24/12 – hämtas 26/12

			
Julafton 24/12		
Juldagen 25/12		
Annandag jul 26/12
27/12			
28/12			
29/12			
30/12			
Nyårsafton 31/12
Nyårsdagen 1/1		

Juldagen 25/12 – hämtas 26/12
Annandag jul 26/12 – hämtas 27/12
27/12 – hämtas 28/12
28/12 – hämtas 29/12
Nyårsafton 31/12 – hämtas 2/1 (2019)
Nyårsdagen 1/1 – hämtas 2/1
Tänk på att låta sopkärlet stå framme tills det är tömt.

Kalleguta ÅVC
Stängt		
Stängt 		
Stängt		
10-18		
9-15		
9-16		
Stängt		
Stängt		
Stängt		

Böda ÅVC
Stängt
Stängt
Stängt
9-18
9-16
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt

Vem tycker du ska få Borgholms kommuns kulturpris 2018?
Borgholms kommuns kulturpris består av 10 000 kronor. Det delas ut till en person
eller förening som gjort värdefulla insatser inom kulturområdet i Borgholms kommun.
Åkerbokonstnärerna fick 2017 års pris. Tidigare har priset delats ut till
bland annat Lennart Sjögren, Bara Mässingen och Löttorps Vävstuga.
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
senast den
18 mars
2019

Så släcker du en brand
December är tiden för levande ljus och sprakande eld i kaminen. Men mysets baksida är att risken för brand ökar rejält. I
december ökar antalet bränder i hemmen och levande ljus är
den främsta brandorsaken.
Mindre bränder kan du ofta släcka själv. Här följer råd för hur
du går tillväga vid olika händelser.
Om en ljusstake vält omkull eller kläder börjat brinna kan du
kväva elden med hjälp av en brandfilt. Brandfilten fungerar
även bra till att släcka bränder på plana ytor som spisen. Kasta
inte filten över elden utan lägg den bestämt över branden och
tryck med händerna ovanpå filten. Förvara brandfilten så att du
lätt kommer åt den. Även filtar i naturmaterial kan användas för
att kväva en brand. Tänk dock på att fleece är brandfarligt!
Om det brinner i dina kläder ska du lägga dig ner och kväva
branden mot marken. Håll händerna för ansiktet som skydd.
Brinner det i någon annans kläder så försök få personen att
lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Skydda hemmet mot brand
1) Använd ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara.

Om det brinner i en kastrull ska du aldrig försöka släcka med
vatten. Vatten i en brinnande kastrull eller stekpanna förvandlas
omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan
dessutom kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att
spridas. Istället ska du kväva branden med hjälp av ett lock
eller en brandfilt.

2) Använd stearinljus med en veke som slutar innan ljuset brunnit ut.

Brinner det i en elektrisk apparat ska du först dra ut kontakten.
Släck sedan elden med vatten.
Instagram #viälskarölandsbron

5) Håll köksfläkten ren för att minska risken av att

3) Se till så att alla ljus är släckta och spisen är avstängd
innan du lämnar hemmet.
4) Ställ inte ut julklappspapper i trapphuset eller på balkongen.
Trapphuset är din räddningsväg om det börjar brinna och
papper på balkongen kan ta eld av felriktade nyårsraketer.
fettrester i fläktkanalen antänds.

Klarar du ett längre strömavbrott?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
anser att du som privatperson ska klara dig under
72 timmar utan hjälp från myndigheter.
Utan el kommer det inget vatten ur kranarna. Spisen, mikron,
kaffebryggaren och vattenkokaren går inte att använda. Elementen slutar att fungera. Då är det bra om du är förberedd och vet
hur du trots allt kan hålla värmen inomhus, få tag i rent vatten
och laga mat.
Om elavbrottet verkar bli långvarigt är det alltid bra att fylla kärl
eller flaskor med vatten eftersom trycket i vattenledningarna kan
komma att minska. Vid ett långvarligt elavbrott ordnar kommunen
med vattenutdelningsställen.
För att hålla värmen bör ni välja ett rum, gärna i söderläge, som
ni bestämmer er för att vistas i. Fäll ner persiennerna, dra för
gardinerna eller häng en filt för fönstret. Då minskar avkylningen
av rummet. Stearinljus och värmeljus bidrar till en normal temperatur, men lämna aldrig ljusen utan uppsikt.

Har du öppen spis eller kamin måste du tänka på att vädra regelbundet då husets ventilation oftast slås ut vid strömavbrott.
En människa avger lika mycket värme som en 70-watts glödlampa.
Sov därför i samma rum eller säng. Är du ensam eller det blir riktigt
kallt kan du bygga en ”koja” under ett bord genom att lägga en
madrass under bordet och täcka sidorna med filtar eller täcken.

Sök bidrag från kommunens fonder
Borgholms kommun har flera olika fonder som du som privatperson, grupp eller förening kan söka bidrag ifrån.
För att få bidrag måste du motivera din ansökan och se till så att den följer fondens eller projektets regler.
Just nu kan ni bland annat söka pengar från Eons miljöfond och kommunens uppväxlingsprojekt.
Vill du, en förening eller kanske ett byalag förbättra byn eller
orten ni bor på? I så fall ska ni söka pengar från Borgholms
kommuns uppväxlingsprojekt. Syftet med projektet är att stimulera och stödja initiativ från invånare där projekten kommer
fler till godo. Pengar kan till exempel användas till boulebanor,
en gemensam grillplats eller kanske en promenadväg.
Bidraget från uppväxlingsprojektet kan användas för att köpa
in material om en förening eller byalag väljer att göra arbetet
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 innehålla en kort beskrivning av projektet samt
innehålla syfte och mål med det som ska göras. Den 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.

En annan fond som du kan söka pengar ur är Eons miljöfond.
Den instiftades förra året efter avkastning från vindkraftsverken i Kårehamnsporten. Pengarna i fonden ska gå till havs- och
kustmiljöinsatser i Borgholms kommun. Både enskilda personer och organisationer har rätt att söka om bidrag ur fonden.
Kommunen betalar varje år ut bidrag på upp till 200 000 kronor, fördelat på två tillfällen. Minsta bidraget som delas ut till
enskilda projekt är 50 000 kronor.
Ansökan bör innehålla en projektbeskrivning med mål, syfte
samt en beskrivning av hur projektet bidrar till fondens syfte.
Ansökan skickas till kommun@borgholm.se och ska märkas
med Eons miljöfond.
Ansökan till miljöfonden ska kommit in den 30/4 samt den
31/10. Utbetalningar till uppväxlingsprojekt görs i mars och
september.

Vatten är vår viktigaste resurs
Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattnet kostar några ören per liter.
En normalförbrukare betalar mindre än fem kronor om dagen för sitt vatten.
Borgholm Energi ser till så att du som bor och jobbar i Borgholms kommun har tillgång till dricksvatten dygnet runt, året
runt. Kommunen har ett väl utbyggt system för vatten och
avlopp, VA, för ungefär 10 000 kunder. Utbyggnad av systemet
sker för att trygga en långsiktig och hållbar lösning samt för att
uppfylla lagens krav på miljö- och hälsoskydd.
Bor du i ett område där kommunen är skyldig att tillhandahålla
vatten och/eller avlopp är en anslutning till VA-nätet obligatorisk. Att installera nya enskilda VA-anläggningar godkänns endast
i undantagsfall. Områden där kommunen är skyldig att tillhandahålla VA-tjänster kallas för verksamhetsområden. Verksamhetsområden kan innefatta en eller flera olika VA-tjänster.
Alla fastigheter som ligger inom områden där kommunen
tillhandahåller vatten och/eller avlopp ska betala avgift enligt
gällande VA-taxa. Avgiften för vatten och avlopp är solidarisk
på så sätt att den inte tar hänsyn till var i kommunen du bor.
Enligt lag ska taxan vara ”rättvis och skälig”. VA-taxans storlek
får heller inte överskrida vad som behövs för att täcka verksamhetens nödvändiga kostnader. I Borgholms kommun beslutar kommunfullmäktige om vilka avgifter som gäller i VA-taxan.

Övergödningen av Östersjön ska minskas
Sedan 2010 driver Borgholms kommun vattenvårdsprojekt med hjälp av det statliga stödet LOVA och stöd från det
regionala östersjöprogrammet Baltic Sea Regional Programme. Syftet med vattenvårdsprojekten är att minska
övergödningen längs kusten och i Östersjön.
Nästan alla vattendrag i kommunen har höga halter av
näringsämnen. Vattendragen är också uträtade för att skapa
mer odlingsbar och bättre dränerad åkermark, vilket har sänkt
grundvattennivån och ökat vattnets hastighet. Ett fåtal vattendrag har så kallade vandringshinder som gör att fisk, kräldjur,
insekter och växter inte kan röra sig obehindrat upp och ner
längs vattendraget.
I Petgärde träsk har vandringshindret lett till att den forna sjön
växt igen. Nästan alla stora värden, som gjorde att naturreservatet bildades, har därmed förlorats.
- Vårlekande fisk som gädda kommer inte över dämmet och kan
därmed inte leka i grunda våtmarker på land. Det har visat sig att
gäddan är en mycket viktig del av ekosystemet i kusten, förklarar
Kristin Bertilius, miljöprojektledare på Borgholms kommun.
Borgholms kommun arbetar nu tillsammans med markägaren,
Länsstyrelsen och Sportfiskarna för att rehabilitera Petgärde
träsk. Till en början kommer Länsstyrelsens konsulter att ta
fram underlag om vattenföring och hur vattnet fördelar sig i
träsket. Kommunen kommer fortsätta arbeta uppströms för
att få jämnare vattenflöde och en mindre näringsbelastning till
träsket.

- Förhoppningen med arbetet är att fågelliv och kustvatten
återhämtar sig samtidigt som landskapets vattenhållande
förmåga ökar, säger Kristin Bertilius.
Ett annat vattenvårdsprojekt är Baltic Blue Growth där Borgholm
är en av 18 partners från sju länder runt Östersjön. Målet är att
skapa en lokalt cirkulerande näring genom att odla och skörda
blåmusslor som tar upp kväve och fosfor från Östersjön. Musslorna ska sedan göras till ett proteinpulver som kan användas
i djurfoder istället för till exempel importerad soja. En annan
aspekt är att kunna utveckla nya näringar på landsbygden.
Projektet är nu i sitt slutskede och analyserna visar att odlad
östersjömussla är en säker foderråvara med låga halter av eller
under detektionsgränsen för alla ämnen i foderlagstiftningen
och även livsmedelslagarna. Därför har också tester i liten
skala genomförts på både kyckling och äggläggande hönor.
Resultatet på kycklingstudien visar att det var ett uppskattat
foder och att utveckling och tillväxt var normal.
- Vi behöver utveckla tekniker och visa både foderindustri
och intresserade entreprenörer att det går att få ekonomi i
östersjömusslor. Vi vet nu att det fungerar men vi behöver öka
volymerna och bygga upp en hanteringskedja, avslutar Kristin.

Låna en musiklärare på biblioteket
Vill du bli bättre på att spela ett instrument? I samarbete med Kulturskolan lånar nu biblioteket ut musiklärare.
De som spelar instrument hemma och vill ha en utvecklingsknuff i rätt riktning kan nu låna en musiklärare på biblioteket i
Borgholm. Men det handlar inte om hemlån eller långlån, utan
de som vill ha hjälp får träffa musiklärarna på biblioteket.
- Youtube har jättebra material när man vill lära sig spela
instrument eller bli bättre. Problemet är bara att man inte kan
fråga dem. Men det kan man göra på biblioteket. Vem som helst
får komma och inga frågor är för dumma, säger Oscar Roslund,
kulturskolechef.
Under hösten har det varit två utlåningstillfällen av musiklärare
på biblioteket. Tre musiklärare från Kulturskolan har då funnits på
plats och har haft med sig gitarr, bas, klarinett, saxofon och piano.
- Man kan självklart även ta med sig sitt eget instrument om

man vill. Det kanske är så att man behöver hjälp att sätta på en
ny sträng på gitarren. Men ta med sig ett piano är ju lite svårare,
säger Oscar Roslund.
Utlåningen är en del av arbetet ”Mer för fler” som pågått under
året och där målet är att nå fler med kulturaktiviteterna i kommunen. Utlåningen av musiklärare kommer fortsätta under
våren. De som är intresserade kan fråga biblioteket om aktuella
datum eller titta i bibliotekets evenemangskalender.
- Det vi har sett är att många spelar musik hemma och så
stagnerar de lite i sin utveckling. De kanske inte behöver gå på
Kulturskolan och få undervisning varje vecka, men behöver hjälp
med en specifik grej. Det kan vara att lära sig att läsa noter,
färgningar på ackord, har frågor om solospel eller vad som helst.
Alla är välkomna, säger Oscar Roslund.

Biblioteket hjälper dig med rimmen
Har du svårt att komma på det perfekta rimmet till julklappen?
Biblioteket i Borgholm har rimstuga till den 22 december och hjälper dig gärna.
Fyll i formulär på biblioteket eller mejla biblioteket@borgholm.se

Jullov och terminstart
Jullovet börjar den 20 december. Vårterminen startar den 7 januari.

Öppettider på Borgholm Energi och Kommunens servicecenter under jul och nyår
Julafton, juldagen och annandag jul: stängt • Mellandagarna, 27 och 28 december, öppet som vanligt 8-16
Nyårsafton och nyårsdagen stängt • 2-4 januari öppet som vanligt 8-16

Skänk era utbrunna värmeljuskoppar till Ölandslego
Låt dina gamla värmeljus göra nytta! Ölandslego i Borgholm återvinner aluminiumet för miljöns skull.
Ölandslego började förra året återvinna utbrunna värmeljuskoppar i aluminium. De som har sin dagliga verksamhet på Ölandslego separerar koppen och vekehållaren samt rensar kopparna
från stearin och paraffin innan kopparna plattas ihop.
Förra året skickades sedan kopparna till Thailand där de blev
till arm- och benproteser. I år kommer kopparna inte skickas till
Thailand, men arbetet är viktigt ändå.
- Det är en viktig återvinning och vi gör det som miljöarbete,

förklarar Martin Ottosson, handledare på Ölandslego.
Privatpersoner, företag och restauranger i Borgholm som vill
lämna utbrunna ljushållare kan göra det i en insamlingslåda
utanför entrén till Ölandslego på Per Lindströmsväg 9. Det går
även att lämna till Cikorian på Köpmansgatan eller på servicecenter i Stadshuset.
Ölandslego startades i kommunal regi när Samhall lade ned på
Öland 2001.

ADT digitaltryck AB, Borgholm

Återvinn
aluminiumet för miljöns skull.
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