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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.  

Samhällsinformation från Borgholms kommun 

Funderar du på att: 

Söka nytt jobb? 
Du vet väl att du hittar 
kommunens alla lediga tjänster 
på vår hemsida?  
Gå in på borgholm.se/lediga-
tjanster. 

Glöm inte att det råder totalt 
bevattningsförbud och eldnings-
förbud i hela kommunen och på 
hela Öland. 

Cykla eller vandra? 
I	Borgholms	kommun	finns	många	
möjligheter	a6	cykla	och	vandra	längs	
mycket	vackra	leder.	Läs	mer	om	
Ölands	cykelvägar	och	vandringsleder	
på	olandsleden.se.	 

Vattna eller elda? 
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#dethänderiborgholmskommun

Nya lägenheter
Nu byggs för första gången 
kommunala hyresrätter i kom-
munen! Det blir sammanlagt 
tio lägenheter i Rälla som be-
räknas vara inflyttningsklara 
i slutet av augusti. Planen är 
att ett likadant hyreshus ska 
byggas i Löttorp. 

Korttidsboende
I Runsten byggs förskolans gamla lokaler om för 

att bli korttidsboende. Det kommer att ersätta nuvaran-
de verksamhet i Köpingsvik. Den nya lokalen är an-
passad för att ta emot upp till tre brukare. Om allt går 
enligt plan med renoveringen sker flytten i september.

Kronomagasinet
Kronomagasinet i Borgholm är nu 
färdigrenoverat och har även fått 
sin utvändiga fasadbelysnin. De 
färgglada lamporna finns vid entrén 
på baksidan. I Kronomagasinet har 
kulturskolan nu sin verksamhet. 

Utvecklingsplan för Slottet
Genom samarbete och en rad utvecklingsinsatser har 
Borgholms slottsruin stärkt sin position som Ölands 
ledande historiska besöksmål. För att fortsätta den po-
sitiva utvecklingen har Borgholms kommun och Statens 
Fastighetsverk nu undertecknat en ny femårig gemen-
sam plan: ”Mot högre höjder”, för åren 2019-2023.



Politikerna Lars Ljung, 
Staffan Larsson 

och Ilko Corkovic 
följer nybygget 

med stort intresse!

Arbetet med cykelvägen mellan Neptuni åkrar och Trollskogen i Byxelkrok har 
påbörjats och ska vara klar i september. 

Nya bryggor
Vid Sjöstugan i 
Borgholm byggs 
en ny badbrygga 
och i Stora Rör en 
ny båtbrygga. De 
står klara till som-
maren!

Ekbacka renoveras vidare
I de senast renoverade lokalerna på Ek-
backa har nu delar av socialtjänstens 
anställda, bland annat hemtjänsten för det 
mellersta området och kommunens sjuk-
sköterskor, fått nya kontor. 

Ny förskola
Nya Skogsbrynet byggs nu i Borgholm, 
mitt emot nuvarande Skogsbrynet. 
Efter sommaren kan barnen börja i sin 
nya förskola. Den gamla förskolan är 
uttjänt och kommer att rivas. 

Yttre hamnen i Borgholm renoveras. 
Arbetet har precis påbörjats. 

...Dessutom har kommun-
fullmäktige beslutat att en ny 
skola ska byggas i Löttorp. Så 
det fortsätter att hända i Borg-
holms kommun!



Skurkvarnen, Jordhamn. Foto: Julia Persson

Sommaraktiviteter för barn & ungdom
I Borgholms kommun kan du hitta saker att göra även de dagar solen inte 
skiner och stranden inte är lika lockande! 
 
Borgholms kommun erbjuder under sommarlovet kostnadsfria 
aktiviteter för barn och ungdomar folkboförda i kommunen. 
Alla aktiviteterna ordnas över hela kommunen och arrangeras 
vecka 25-vecka 33. Det är en stor variation på aktiviteterna som 
alla elever mellan 6-15 år kan delta i. Det finns allt från musikska-
pande på Kulturskolan med hjälp av en ipad, åka iväg på kollo på 
Säljö eller kanske åka på utflykt till Ölands djur- och nöjespark. 
Mer information om aktiviteterna hittar du på www.borgholm.se

Sommarkortet
Kommunen erbjuder även ungdomar från årskurs sex till och med 
gymnasiet skrivna i Borgholm gratis busskort även i sommar! 
Busskortet underlättar för ungdomar att ta sig till och från som-
marjobb, kompisar, stranden och stan vecka 24-vecka 33.

Borgholms Slott 24 juni-7 augusti

På Borgholms Slott är barn mellan 4-12 år välkomna på riddarskola 
varje dag kl. 12:00 – 15:00.
Där kan barnen lära sig allt om vad en riddare är, hur man känner 
igen en, vad riddarna jobbar med och framför allt hur man kan bli en 
riddare!
Slottsverkstaden är öppen kl. 11:30-17:00. 
Där kan du bland annat måla en vapensköld, skjuta med pilbåge eller 
rida på slottshästen Rulle!
Följ med på en guidad tur kl. 11:00 eller kl. 14:00.
För mer information besök: www.borgholmsslott.se

Ska du ut och upptäcka Öland i 

sommar? På kommunens hem-

sida hittar du kartor över var 

våra lekparker finns eller var du 

kan stanna för ett toalettbesök: 

www.borgholm.se

Letar du andra aktiviteter på Öland? 

Besök www.oland.se och bli insprirerad!

Under sommaren hittar du även broschyrer 

och kartor på turistbyråns info points i flera 

av livsmedelsbutikerna.

BADVETT
•Bada alltid tillsammans med någon.
•Simma längs med stranden.
•Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
•Knuffa aldrig i eller håll fast någon under 
vattnet.
•Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
•Simma inte under bryggor och hoppställ-
ningar.
•Meddela alltid dina anhöriga var du ska 
bada och när du tänker komma tillbaka. 



Öland Mat- & Musikfestival 2019

Öland Mat- & Musikfestival i Borgholm går av stapeln 27-29 juni. 
Det är premiär för festivalen, som arrangeras på Stortorget i 
Borgholm. 
Det innebär att Stortorget spärras av under dessa dagar. 
Festivalområdet kommer att innehålla foodtrucks som erbjuder 
smakupplevelser av olika slag. Gemensamt för samtliga är fokus 
på att erbjuda öländska råvaror. Bokade artister är bland anant 
Samir & Viktor, Renaida, Tjuvjakt, Petter, Malou Prytz, 
Chris Kläfford, Ison & Fille, Nynningen, Lisa Ajax, Titiyo, Nause.
En förhållandevis låg entré kommer att tas till området. 
Arrangörer är Ölandstid Live, i samarbete med Cityföreningen 
och Framtid Borgholm. Förhoppningen är att detta blir ett åter-
kommande event i Borgholm. 
Läs hela programmet på www.olandmatmusik.com

Välkommen till Komvux på Ölands utbildningscenter!

Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom vård och omsorg, kök och restaurang, sommarskola 
och mycket annat, förutom gymnasial vuxenutbildning och SFI. Våra fräscha lokaler ligger 
centralt i Borgholm.

I augusti startar vi två nya yrkesutbildningar!
Djurskötare i mjölkproduktion, 600p lärlingsutbildning
Barnskötare/elevassistent bas, 900p

För mer information och ansökan, besök gyf.se

Parkera rätt i sommar
Förra året införder parkering med p-skivor i Borgholm.
Med en p-skiva får du stå parkerad två timmar i centrala Borgholm kl. 
9-18 på vardagar och 9-15 på lördagar. 
Parkering med p-skiva gäller på parkeringen framför Stadshuset och 
Västra Kyrkogatan mellan Norra och Södra Långgatan.
Parkeringarna bakom kyrkan och vid marknadsplatsen, Sandgatan/
Kapelludden samt den vid busstationen är avgiftsbelagda. 

Tänk på detta när du parkerar:
•Parkera inte närmare än tio meter från en gatukorsning
•Parkera inte närmare än tio meter framför ett övergångsställe, cykelö-
verfart, korsande cykelbana och gångbana.
•Parkera inte framför en utfart
•Parkera inte i lastzon
•Parkera endast på en handikapparkering om du har tillstånd
•Du får inte stå parkerad längre än 24 timmar på samma plats

Välkommen till Cikorian

På Cikorian på Köpmangatan i Borgholm har den dagliga verksamheten tillverkning och försäljning av 
återanvända produkter, bland annat färgglada mattor och stearinljus. Stearinljusen görs av det stearin 
som finns kvar i använda värmeljus, mattorna av lakan och andra tyger, som på så sätt återvinns. 

Kom gärna in och ta en titt i affären, välkommen att småprata och handla! Öppet vardagar kl. 08:00 – 
16:00. 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 
direkt till Cikorian eller på servicecenter i Stadshuset.

Få avisering via SMS eller e-post

Som kund hos Borgholm Energi kan du nu få 
avisering via SMS inför slamtömning och via 
e-post inför sophämtning. Tjänsten innebär 
att du får följanden meddelanden skickade 
till dig:

•Påminnelse om tömningsvecka för din 
slambrunn
•Påminnelse om tömningsdag för ditt sopkärl
•Bokningsbekräftelse på beställda tömningar
•Tömningsbekräftelse

Anmäl dig idag på borgholmenergi.se!



Den 1 juli 2019 införs en ny lagstiftning om tobak och liknande 
produkter. 

Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Den nya lagstiftningen består av två olika delar:

1.Tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt.
Tidigare har försäljningsställen endast behövt anmäla till 
kommunen att man säljer tobak.
I och med den nya tobakslagstiftningen ska alla 
försäljningsställen ansöka om tillstånd för att få sälja tobaks-
varor.

2.Rökfria miljöer utvidgas.
 Det nuvarande rökförbudet utvidgas till att gälla:

•Vid entréer till rökfria lokaler samt andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till. 
•I områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik t.ex. buss-
hållsplatser.
•På inhägnade platser utomhus, 
huvudsakligen avsedda för idrottsträning
•På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Ansvarig för rökförbudet
•För uteserveringar är det den som driver verksamheten som 
är ansvarig för att rökförbudet följs.
•Gällande rökfria miljöer är det den som äger eller disponerar 
en lokal eller ett utrymme innanför en entré som ansvarar för 
att rökförbudet efterlevs.
•På inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och på 
lekplatser är ägaren av dessa ansvarig.

Information om den nya tobakslagstiftningen.

Bevattningsförbud i Borgholms kommun

Det råder bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 
1 maj och 30 augusti. 

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda 
kommunalt vatten till att:
vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang, 
fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter. Det går bra 
självklart bra att vattna med vattenkanna. 

Tack för att du är med och sparar på vattnet! #vattensmart 
Läs mer på www.facebook.com/vattensmart

Om sommaren njuter många av Öland och det är viktigt att vi hjälps åt att källsortera och 
återvinna allt avfall. Vid återvinningscentralerna kan du lämna farligt avfall och det som inte får 
plats i sopkärlet.
Glöm inte att allt som slangs i soptunnan först ska läggas i en platspåse som knyts med en 
dubbelknut. 

Borgholms kommun har två återvinningscentraler:
Böda: 
Torsdag 9-18
Fredag 9-16
Lördag 9-12 (1 juni -31 augusti)
Kalleguta:
Tisdag och torsdag 10-18
Onsdag och lördag 9-16
Fredag 9-15

Det finns även återvinningsstationer för papper, plast och flaskor et.c. på flera platser i kommunen:
Borgholm, Bredsättra, Byxelkrok, Böda, Föra, Kalleguta, Källa/Löttorp, Köpingsvik, Löt, Löttorp, Mellböda, 
Runsten, Rälla och Sandvik.



Renovering av Byxelkroks hamn
En stor renovering och utbyggnad av hamnen pågår just nu på 
norra Öland. Utbyggnaden av pirarna ska skydda den befintliga 
hamnen och minska skaderisker på båtar samt förlänga livs-
längden på hamnen. Förhoppningen är att den även ska kunna 
ge möjlighet till framtida utveckling och till förbättrad färjetrafik. 
Sist men inte minst ska den kunna bidra till att skapa en hamn 
som fungerar som nödhamn med en strategisk betydelse för 
varuförsörjning vid krislägen. 

Den nuvarande norra vågbrytaren förstärks och söder om den 
byggs en ny vågbrytare, som blir färdig under hösten. Öländsk 
sten från Gillberga stenbrott har kunnat användas. Det har gett 
kortare transporter och ger antagligen en lägre slutkostnad, 
än de uppskattade 45 mkr som är avsatta för projektet. Bland 
annat nya bryggor och yttre vågskydd av granitblock saknas, 
innan hamnen beräknas stå klar 2020.  Inför sommaren kommer 
förhoppningsvis den norra vågbrytaren kunna vara tillgänglig för 
allmänheten medan den södra vågbrytaren är avstängd som ett 
arbetsområde.

Den befintliga hamnplanen kan användas för parkering och 
marknad redan i sommar. Välkomna att titta på hur detta spän-
nande arbete växer fram!

Sök pengar ur E.ons miljöfondBorgholms kommun förvaltar en fond som E.on skänkt till kommunen. Miljöfonden ska bidra till åtgärder som förbättrar 
havsmiljön. Pengarna avsattes i samband med att vindkraftparken i Kårehamn togs i drift. Kommunen delar ut pengar 
från fonden två gånger om året. Sista ansökningsdag är 30 april och 31 oktober.
 
Vi välkomnar fler ansökningar! Det du vill göra måste gynna havsmiljön, men mycket kan utföras på land! 
Våtmarker eller åtgärder för att minska näringsläckage och hålla kvar vatten på land längre gynnar havsmiljön. 
Andra exempel är åtgärder som gynnar enskilda arter i havet eller vid stranden. 
Det kan också behövas mer kunskap för att kunna utföra vissa åtgärder, till exempel förstudier, projekteringar eller 
inventeringar. 
 
De som får bidrag från fonden får oftast 50-100 000 kr. Projektet får inte vara kommersiellt, 
men bidraget kan mycket väl vara en delfinansiering till ett större projekt. 
 
Välkommen med en ansökan du också! Mera information finns på kommunens hemsida.



Avsaltningsverket, 17 november 2016

Fax: 0485-129 35
E-post kommun@borgholm.se

Besöksadress:
Torget, Östra Kyrkogatan 10

Postadress:
Box 52 387 21 Borgholm

Servicecenter
Tel: 0485-880 00

Kontaktuppgifter Borgholms Kommun

Borgholms kommun
på norra Öland är stället som har 

det mesta! 

Här finns närhet till hav och natur, 
ett rikt kulturutbud och all den 
samhällsservice du behöver. 

Här kan du både vandra på Alvaret 
med bara vinden som sällskap och 

uppleva den fartfyllda sommar-
säsongen. 

Det är lätt att få uppleva paradiset i 
vardagen på Öland!

Foto: Oscar Nilsson

Följ oss på facebook! 
facebook.com/borgholmskommun

www.borgholm.se


