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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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2019 - ett händelserikt år
När 2019 går mot sitt slut finns det mycket att se tillbaka på 
och förundras över – hur kan en sådan relativt liten kommun 
som Borgholm leverera så mycket, med så hög kvalitet? 

Det byggs och renoveras och utvecklas på flera håll i kommunen 
- under de senaste fem åren har kommunen investerat drygt 
220 miljoner kronor i verksamheterna utan att låna. Det är 
satsningar på infrastruktur, nya fastigheter och renovering av 
gamla.

Men minst lika spännande är de projekt och arbetssätt som kom-
munen är med och driver, som utvecklar och förbättrar för oss alla.

Skolorna är inte bara bäst i länet i år i Lärarförbundets ranking, 
när Åkerboskolan brann precis innan skolstart i augusti agerade 
personalen så målinriktat och fokuserat att skolan kunde öppna 
som planerat den 20 augusti. Tillsammans med lokala entrepre-
nörer som prioriterade detta arbete, kunde nya moduler invigas 
bara några veckor senare. 

Arbetet med att bygga en ny skola i Löttorp pågår för fullt och 
den beräknas stå klar om två år.

Den årliga enkäten för turism, ”Semestra i Sverige”, visar att 

Borgholms kommun satsar på att nå ut med aktuell information via 
Facebook, gilla och följ oss du med! Ett våra mest gillade och delade 
inlägg i år var det om invigningen av Ölands Skördefest i Källa. 
Hela 4500 personer nåddes av inlägget. 

svenskar på semester anser att det är på Öland man får det 
trevligaste bemötandet och upplever den bästa atmosfären. 
Bemötande och atmosfär anses även vara de två viktigaste 
aspekterna vid valet av en semesterdestination, vilket gör det 
höga betyget ännu mer glädjande.

Något helt annat som också sätter norra Öland på kartan är 
Borgholmsmodellen, med Hemsjukhuset, som ska ge bättre för-
utsättningar till mer nära vård i hemmet. Det unika samarbetet 
mellan kommun, hälsocentral och ambulans har glädjande nog 
väckt både regeringens och forskares intresse.

Ljus på Kultur fortsätter att växa, både till antal evenemang och 
besökare. De olika kulturella aktiviteterna, som infaller under 
höstlovet, visar att Öland har mycket att erbjuda även efter 
sommarsäsongen. Det finns ett engagemang som är värt att 
både bevara och hylla! 

Kommunens ekonomi är god, med ett prognosticerat resultat på 
18-19 miljoner kronor, vilket är glädjande eftersom många kom-
muner kämpar med underskott. Det ger möjligheter att fort-
sätta utveckla vår del av Öland, för våra medborgare, besökare, 
företagare och medarbetare!

Invigning av hyreshusen i Rälla. Nya paviljonger på plats efter branden på Åkerboskolan.

Ekbacka



Fler vill bo och bygga på Öland!
Detaljplanen för Stora Rör är under framtagande och kommer att ge 100 kom-
munala tomter. Vi står även i startgroparna för ett hyreshus till i Rälla. Detta ger 
bra förutsättningar för tillväxt i södra delen av kommunen. I Solberga, mellan 
Borgholm och Köpingsvik, planeras det för elva kommunala tomter och det finns 
redan tomter till försäljning i både Böda och Räpplinge. För näringslivet planeras 
en detaljplan om 10 hektar mark i Rosenfors. Det blir mark och lokaler för indu-
strin som tillgodoser behov nu och i framtiden. 

För att vi ska kunna ta oss runt och njuta av Öland och även attrahera den ökande 
cykelturismen är den sista etappen Neptuni åkrar – Trollskogen klar och när sista 
biten från Knäppinge till Alböke blir färdig kopplas hela cykelnätet ihop ända från 
Borgholm till Långe Erik!

Jag ser redan fram emot att sammanfatta 2020 – det kommer att bli ett minst lika 
händelserikt år, där vi alla hjälps åt att utveckla och skapa vår kommun. 

Ilko Corkovic, kommunalråd

Skolsatsning i Löttorp
Skolstarten hösten 2019 blev dramatisk. Blixten slog ned och en stor del av Åker-
boskolan brann ned veckan innan terminsstart. Tack vare stor uppslutning från 
räddningstjänsten, skolpersonal, företagare och lokalsamhället kunde undervis-
ningen sätta igång på hemmaplan på planerad dag efter sommarlovet!
Nu planeras för en ny fin skola för förskoleklass till och med årskurs nio. En 
arbetsgrupp, som består av bland andra rektor och representanter ur personalen 
på Åkerboskolan samt fastighetsstrateg från Borgholms kommun, arbetar med att 
ta fram underlag för en ny skola.

”Vi arbetar i arbetsgruppen med att besöka skolor och samla in kunskap och 
erfarenhet från andra som har varit med och byggt en ny skola eller forskat kring 
skolbyggnation. Vi vill vara så förberedda som möjligt för att kunna bygga den 
bästa möjliga skolan för alla barn i åldern 6 till 16 år”, säger rektor Eva-Lena Lind-
ster Norberg.

Vi avvaktar även svar från försäkringsbolaget.
”Vi gör allt för att snabba på processen. Vi behöver leverera en ny permanent 
skola så snabbt som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten. Vi kraftsamlar 
nu för en bra lösning för framtiden och våra barn och ungdomar på nordligaste 
Öland”, säger Ilko Corkovic, kommunalråd.

Stora Rör

Utbyggnad för 
cykelturismen

2020 – i händelsernas centrum
• Samverkan med Mörbylånga kommun utvecklas och intensifieras. Det är ett 
spännande arbete som kommer att ge många fördelar och göra Öland starkare.

• En viktig jämställdhetsfråga är heltid som norm, ett projekt som pågår inom 
kommunen. Det ska bidra till att  garantera att alla som vill erbjuds heltidstjänster 
och att de delade turerna, som förekommer inom socialförvaltningen, fasas ut. 

• Den skattefinansierade verksamheten som omfattar kost, lokalvård och gata-
park flyttar från Borgholm Energi till kommunen. All personal följer med och ska 
känna sig varmt välkomna!



”Vi tar resultatet på stort allvar. Nöjda företagare och närings-
liv är jätteviktigt för kommunen. Vi måste jobba aktivt och på 
bred front för att förbättra förutsättningarna för företagen i 
vår kommun”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef på Borg-
holms kommun.

För att skapa en långsiktigt positiv trend ska vi under den 
närmsta tiden intensifiera satsningarna för att komma i topp 
50 i rankingen. Kommunen ska arbeta strategiskt med aktivi-
teter som syftar till att ge bättre bemötande och service samt 

”- Öland är ett av de områden vi satsar mest på i Sverige, och 
ser nu en ökad aktivitet i byggandet. Vi, precis som andra ak-
törer, har haft vissa utmaningar med långsam tillståndshante-
ring och i vissa områden svårigheter i markavtalsförhandlingar, 
men ser positivt på närmaste tiden. Över hälften av våra 
kunder har redan fått fiber, och vi ansluter ständigt fler”, säger 
Jan Gunnarsson, kommunansvarig på IP-Only. 

IP-Only har ökat utbyggnaden kontinuerligt under 2019. 
Företaget kommer höja utbyggnadstakten ytterligare nästa år 

Just nu pågår planering och projektering för de två största pro-
jekten för VA-utbyggnad i kommunen de kommande åren. 
Det gäller utbyggnad av VA i Kårehamn samt utökad kapaci-
tet för VA-tjänsterna i Byxelkrok.

Projekten genomförs för att skapa förutsättningar för anslut-
ning av befintliga och nya fastigheter i respektive område. Ge-
mensamt för båda projekten är att de omfattar utbyggnad av 
överföringsledningar för vatten och spillvatten men också för-
nyelse och kapacitetsförstärkningar i det befintliga lednings-
nätet. Förändrade belastningar och framtida investeringar i de 
berörda reningsverken är också viktiga frågor i dessa projekt. 

Sista etappen för VA-utbyggnaden i Djupvik-Lofta är under 
upphandling och planeras kunna påbörjas efter årsskiftet.

Borgholms kommun deltar i projektet Glokala Sverige, 
som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt.

Syftet är att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 
bland politiker och anställda i kommuner och regioner. Agenda 
2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling 
som världens länder någonsin antagit. De globala målen listar 
att till år 2030 ska den extrema fattigdomen avskaffas, ojäm-
likheten i världen ska minska, fred och rättvisa ska främjas och 
klimatkrisen ska lösas.

Projektet Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-
förbundet och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och fi-
nansieras av Sida. En del i projektet är att utbilda i hur Agenda 
2030 kan implementeras i kommunens verksamheter. 

Bättre företagsklimat i Borgholms kommun

Fiberbolaget: ”Öland är ett av de områden vi satsar mest på i Sverige”

Vatten och avlopp – 
utbyggnad på gång

Tänk globalt – 
handla lokalt!

Borgholms kommun är en av landets mest företagstäta kommuner – och har låg arbetslöshet. Men Borgholms kommun placerar 
sig långt ner när företagsklimatet mäts av Svensk Näringsliv i Sveriges kommuner. Nu tar kommunen ett krafttag i frågan.

Fiberbolaget IP-Only har kommit långt i fiberarbetet, över hälften av alla
kunder har fått fiber installerat – drygt 2 300 hushåll.  

utveckla kommunikationen. Handlingsplanen är nu antagen 
av kommunstyrelsens arbetsutskott och arbetet kan sätta 
igång. ”Vi är en kommun med stark företagsamhet och det 
är inte acceptabelt att vi hamnar så lågt i den här rankingen. 
Företagen är ryggraden, går det bra för företagen går det bra 
för kommunen. Både politiker och tjänstemän behöver kavla 
upp ärmarna och tillsammans upprätta både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder för att lyfta företagsklimatet”, säger Ilko 
Corkovic, kommunalråd.

– totalt kommer nära tusen hushåll anslutas till fibernätet kon-
tinuerligt innan 2021. Eftersom Telia nu håller på att avveckla 
koppartråden, så kan det vara värt att ta en funderare på om 
du ska anmäla dig och din bostad till fiber.

Det är mycket tack vare medborgarnas och föreningarnas 
engagemang att vi har kommit såhär långt. Det är viktigt för 
tillväxten och utvecklingen av landsbygden att vi har en hög 
anslutningsgrad och vi uppskattar att operatören har samma 
ambition, enligt kommunledningen. 



En översiktsplan är en långsiktig plan som visar hur kommu-
nen vill utvecklas över tid. Den ska visa hur kommunen vill an-
vända mark- och vattenområden och hur byggnader, vägar och 
friluftsområden ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen 
redovisas till exempel var kommunen vill placera nya bostads- 
och verksamhetsområden, var nya bil- och cykelvägar dras och 
vilka natur- och kulturmiljöer som behöver skyddas.

”Att arbeta med en ny översiktsplan är otroligt spännande men 
också en stor utmaning” säger Leon Hansson, projektledare 
för arbetet. ”Det gäller att engagera både politiker, tjänste-
personer och inte minst medborgarna i arbetet för att planen 
ska bli relevant och användbar. Det finns ett tydligt stöd från 
politikerna att lägga tid på dialogen med medborgarna i det 
tidiga skedet av processen vilket verkligen känns bra” fortsät-
ter Leon Hansson.  
”Vi kommer delvis arbeta med digitala verktyg i kommande 
medborgardialog” berättar planarkitekt Emma Karlsson. 
”Bland annat kommer vi använda oss av enkäter som kan 
besvaras via webben vilket gör det möjligt att nå ut till många 
människor och även till de som inte bor permanent i kom-
munen”. En annan viktig del i dialogen är att komma ut till alla 
delar av kommunen för att träffa och prata med människor i 
fysiska möten. Emma Karlsson framhåller att mötet med män-

Arbetet med att erbjuda aktiviteter och mötesplatser görs i 
samarbete med kommunens pensionärsföreningar, för att nå 
ut till så många som möjligt. 

Hur når vi dit? Det är frågor som kommunen just nu jobbar 
med i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 

Kommunens fokus inom folkhälsa kommer vara satsningar för att minska oönskad ensamhet bland pensionärer 
samt att skapa möjligheter till mer träning och fysisk aktivitet. 

Lös ett sudoku genom att placera ut siffror-
na 1-9 på spelfältet så att varje siffra bara 
finns en gång per rad, en gång per kolumn 
och dessutom bara en gång per större ruta.

Facit hittar du på sidan 8.

Hur vill vi att kommunen ser ut 2035? 

Ökad gemenskap för kommunens seniorer

niskor är jätteviktigt. ”I översikts-
planeringen är själva processen 
minst lika viktig som slutprodukten 
i form av den färdiga planen”.   

Nuvarande översiktsplan är från 2002 och mycket har hänt 
sedan dess. En av de största förändringarna är att klimatfrågan 
blivit en av de absolut viktigaste frågorna att hantera. Att de 
av naturen givna förutsättningarna kommer att förändras i en 
mycket snabbare takt än tidigare, ställer helt nya krav på sam-
hällsplaneringen och det gäller att ta höjd för dessa föränd-
ringar i översiktsplanen. Det gäller både extremväder i form av 
torka eller skyfall men även mer långsiktiga konsekvenser som 
havsnivåhöjning. En annan aspekt är att vi även måste planera 
för ett resurseffektivare samhälle, som underlättar för männis-
kor att göra klimatsmarta val.

Arbetsgruppen ser med till-
försikt fram emot arbetet och
hoppas på att möta många 
människor som bor, arbetar 
eller besöker kommunen i det 
kommande arbetet med 
översiktplanen. 

Bland annat kommer PRO och SPF seniorerna att i samverkan 
med kommunen bjuda in till träffar där du som vill kan komma 
och umgås och prova på lättgympa.

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med översiktsplan når 
du oss enklast genom att skicka e-post till oversiktsplan@borgholm.se     

Projektplan för 
översiktsplan 2035
- med utblick mot 2050

P

Håll utkik framöver på kommunens hemsida: www.borgholm.se/seniorer
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Sudoku till Ölands Kommun - 5 Nov 2019
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Satsning på lekplatser 

Skatepark planeras i Borgholm

Kommunen satsar på att rusta upp lekplatser enligt en priorite-
ringsordning. I år har Bäckmans park i Borgholm fått lekskeppet 
och i Löttorp invigdes den nya lekplatsen på nationaldagen. 
Det har varit full fart på båda lekplatserna sedan de stod klara! 
Nu är renoveringen och nybyggnationen av lekplatsen i Rosenfors 
igång. Det blir spännande saker som dubbel linbana, stort klät-
tertorn med en ny typ av häftig rutschbana, modern version av 
karusell, gunghästar med mera! 
Vi återkommer med information om vilka lekplatser som ska 
restaureras 2020.
”Det är oerhört kul att vi kan göra den här satsningen på våra 
yngsta medborgare”, säger Ilko Corkovic (S).

Skateparken är ett led i satsningen att utveckla kommunens lek- 
och allaktivitetsparker, med fokus på de lite äldre barnen och ung-
domarna. Förhoppningen är att parken ska kunna stå klar till våren. 
Skissen är ett förslag. Utformning och placering kan komma att 
ändras. 

Utbyggnaden av Byxelkroks hamn: ”Nu knyter vi ihop säcken” 

Hamnen var sedan länge i dåligt skick. Den befintliga piren var 
oskyddad, vågor slog över och tog med sig grus in i hamnen, 
vilket ledde till att hamnen blev alltmer grund. Det fanns även 
behov av fler båtplatser.

Arbetet med utbyggnaden startade i januari 2018. 
Nu pågår arbetet med etapp fyra; den södra vågbrytaren och 
ett vågskydd av granitblock. 
”Arbetena med det södra pirhuvudet beräknas vara helt färdigt 
runt årsskiftet”, säger projektledare Lennart Bohlin. 
Nästa etapp innebär bygge av tre bryggor. Efter upphandling 
kommer bryggorna att byggas under våren 2020 och beräknas 
vara klara till sommaren.

Att ha en säker och större hamn är viktigt för norra Öland. 

Vem tycker du ska få Borgholms kommuns kulturpris 2020?
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. 
2019 års pris tilldelades Anders Marell. 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 
Borgholms Kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. 
Märk kuvertet ”kulturpris”.
Lämna ditt förslag senast den 15 mars 2019 

Sista etappen är den pålade bryggan längs med den södra våg-
brytaren, målsättningen är att det ska vara helt klart till
sommaren 2021.



Kommunens bibliotek: så mycket mer än böcker – helt gratis

Digitala tjänster:
Cineasterna: via ditt lånekort kan du strömma film på nätet. 

Pressreader: en app där du kan ta del av dagstidningar och 
tidskrifter.

Biblio: via Biblio kan du låna e-böcker 
och e-ljudböcker till din dator, mobil 
eller surfplatta via bibliotekets hemsida.

IT-hjälp: På Borgholms bibliotek är det drop-in tisdagar klockan 
14-16, då du får hjälp med att hantera din surfplatta, dator el-
ler mobil. I Rälla, Löttorp och Runsten kan du boka it-hjälp. 

Löttorps bibliotek är igång som vanligt efter branden på 
Åkerboskolan.

Kultur för stora och små:
-Föreläsningar,  -Slöjdcaféer 
-Författarbesök -Familjelördagar 
-Sagostunder -Bokcaféer

Ett axplock av vad biblioteken i kommunen erbjuder…

Borgholm är bästa skolkommun i länet
För sjuttonde året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning av Sveriges Bästa skolkommun. 

I Kalmar län toppas listan av Borgholms kommun, tätt följt av 
Kalmar. Hög andel utbildade lärare och friska lärare är enligt 
undersökningen kommunens styrkor. Borgholms kommun håller 
sig kvar på topp 20 i Lärarförbundets ranking. 

Borgholms kommun ligger på 17:e plats bland landets 290 kom-
muner i 2019 års Bästa skolkommun. I hela länet är Borgholm 

rankad som nummer ett av tolv kommuner, tätt följt av Kalmar 
som hamnar på 18:e plats. På tredje plats i länet kommer Nybro 
på 37:e plats. Lärarförbundets undersökning bygger på en 
jämförelse av tio kriterier. Lärarnas utbildningsnivå och nivån på 
sjukfrånvaron tillhör Borgholms styrkor relativt sett, medan lärar-
lönen och andel som fullföljer gymnasiet drar ner kommunens 
rankning.

PÅ GÅNG I DECEMBER
Slöjdkafé - tova till granen 11/12 klockan: 17:30-20, 
Rälla bibliotek.  Anmälan till biblioteket@borgholm.se 
eller 0485-88070. 
Lucia framfört av Borgholms kulturskola, 13/12 klockan: 10.30, 
Borgholms bibliotek
Familjelördag - jul på biblioteket med sagostund och julpyssel. 
Kanske kommer det en tomte? 14/12 klockan: 10-14, 
Borgholms bibliotek. Välkomna!

Snöröjningen utförs av lokala entreprenörer med ansvar inom 
fastställda områden och är anlitade av GDL Transport. Snöröj-
ningen påbörjas vid ca 10 cm torr snö eller 6–8 cm blöt snö. 
Vid drivbildning på grund av blåst snöröjs nödvändiga delar 
inom varje område.
Du som är permanentboende och saknar snöröjning kan 
ansöka på borgholmenergi.se. Ett krav från Borgholm Energi 
och snöröjningsentreprenörerna är att vägarna är i gott skick 
och att snöröjningsfordon kan komma fram utan hinder från 
fasta föremål som träd, staket, murar, postlådor etc. Vägarna 
ska markeras med snöstakar. Det ska finnas fullt användbara 
vändplatser. Vid snöfall i centralorterna är det viktigt att du ser 
till att din bil inte hindrar snöröjningen.
Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas på Borgholm 
Energis serviceförråd i Borgholm, tel. 0485-880 61.
Mer information om snöröjning i Borgholms kommun finns på 
borgholm.se och borgholmenergi.se.

Kalleguta återvinningscentral
Julafton 24 december – stängt
Juldagen 25 december – stängt
Annandag Jul 26 december – stängt
Fredag 27–30 december – ordinarie öppettider
Nyårsafton 31 december – stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
..........................................................................

Böda återvinningscentral
Julafton 24 december – stängt
Juldagen 25 december – stängt
Annandag Jul 26 december – stängt
Fredag 27–30 december – ordinarie öppettider
Nyårsafton 31 december – stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
..........................................................................

Sophämtning
Julafton 24 december – hämtas 23 december
Juldagen 25 december – hämtas 26 december
Annandag jul 26 december – hämtas 26 december
Nyarsafton 31 december – hämtas 30 december
Nyårsdagen 1 januari – hämtas 2 januari

Snöröjning – vad gäller? Sophämtning under jul och nyår
Borgholm Energi ansvarar för snöröjningen till alla 
permanentboende på det enskilda vägnätet.

Tänk på att kärlet 
behöver finnas 
tillgängligt senast 
klockan 06.00 på 
hämtningsdagen. Låt 
sopkärlet stå framme 
tills det är tömt. Vid 
behov skotta och 
sanda runtom kärlet.



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
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Sollidens Slott stod 
färdigt 1906. Men 
vem lät bygga det?

Vilken är den ende av  
Sveriges kungar som bott  
sammanhängande en längre  
tid i Borgholms Slott?

KLURIGT KORSORD

2 4

9

5 6

7

1 4 7 8

8 6 1

2 1 4

4 8 3 7

8 3 9 5

Förslag till text: Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet så 
att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång per kolumn och dessutom bara 
en gång per större ruta.

Lätt Svårt

Lätt Svårt
FACIT

Sudoku till Ölands Kommun - 5 Nov 2019

5 2 4

8 7 9

1 5

9 2 8

6 4

4 7 1 5

9 2

5 8 3

1 2 4

7 6 8 5 2 3 1 4 9

2 3 4 9 6 1 8 7 5

9 1 5 7 4 8 6 3 2

4 5 6 8 1 2 7 9 3

3 9 1 4 5 7 2 6 8

8 7 2 3 9 6 5 1 4

5 2 3 1 7 9 4 8 6

1 4 9 6 8 5 3 2 7

6 8 7 2 3 4 9 5 1

3 1 9 5 8 7 2 4 6

8 4 5 2 6 3 1 7 9

6 7 2 9 4 1 5 3 8

7 9 1 3 5 2 8 6 4

5 3 6 4 9 8 7 1 2

2 8 4 7 1 6 3 9 5

9 2 3 6 7 5 4 8 1

4 5 8 1 3 9 6 2 7

1 6 7 8 2 4 9 5 3

Facit Sudoku från sidan 5.

Posta och skicka in din lösning på korsordet och 
Vinn fina priser.

Skicka ditt ifyllda korsord till:
Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm
Märk kuvertet med ”KORSORD 2019” OBS! 
Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter.


