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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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Ha en skön sommar!
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DET HÄNDER I BORGHOLMS KOMMUN! 

Vi bygger toppmodern skola i Löttorp 

Rörelse för alla: utegym, lekplatser och vandringsleder

De hittade lugn och livskvalitet i Runsten

Nya detaljplaner för Stora Rör och Yttre hamnen



Mot ljusare tider - efter ett utmanande år 

Dags för bygge av toppmodern skola på norra Öland

Gott långsiktigt samarbete ger resultat 

I skrivande stund verkar det som att vi kan se fram emot ett stegvis 
öppnande av samhället och fortsatta lättnader i restriktionerna. 
Vaccinationerna har hittills gått snabbt och effektivt i vår region. 
Men än är det inte över. Borgholms kommun fokuserar nu på 
att hantera effekterna av pandemin och en återgång till ”det nya 
normala”. Trots en krävande tid har vi kunnat leverera kommunal 
kärnverksamhet av hög kvalitet, tillsammans med spännande ut-

Bygget av en ny skola i Löttorp är den i särklass största investe-
ringen på många år i Borgholms kommun. En satsning som 
betyder mycket för utvecklingen av hela norra Öland.

”Det är skönt att vi äntligen kan komma i gång med en toppmodern 
skola på norra Öland! Den här satsningen betyder oerhört 
mycket för hela kommunen och det ger oss tillväxtmöjligheter 
och framtidstro!”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Skolan, som byggs för förskoleklass till och med årskurs nio, ska 
byggas i etapper så att de befintliga skolbyggnaderna kan stå 
kvar under bygget av den nya skolan. Kostnaden för skolan blir 
91 477 000 kronor. Trots att upphandlingen behövde avbrytas 
och gjorts om är bedömningen att tidsplanen kommer att hålla 
och en ny skola står klar sommaren 2023. 

Borgholms kommun ökar för andra året i rad i Svenskt 
Näringslivs årliga ranking.

Det sammanfatt ande omdömet gällande näringslivsklimatet har ökat 
från 3,2 till 3,5 och vi hamnar därmed på fjärde plats i Kalmar län.

”Det är fantastiskt roligt att vi kan stärka företagsklimatet i Borgholm för 
andra året i rad. Vi riktar ett stort tack och säger grattis till alla medarbe-
tare i kommunen, säger Anders Magnusson, tillväxtchef och fortsätter:

vecklingsprojekt. En del av detta kan 
du läsa om i detta nummer. 

Med önskan om en skön sommar!

Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande
Jens Odevall, kommunchef

I maj i år tilldelades Stele Entreprenad uppdraget att bygga 
skolan.

Den nybyggda skolan är planerad för 180 elever, storkök och ett 
allmänt bibliotek. Den sammanlagda byggytan för nybyggnation 
ligger på 3 200 kvadratmeter samt 400 kvadratmeter renovering 
av nuvarande biblioteket. Förutom byggnaderna satsar vi stort 
på skolans utemiljö.

Vill ni ha ett företagsbesök och ett tillfälle där du får berätta 
mer om vad som står högst upp på er agenda? 
Kontakta näringslivsutvecklare Kristian Sjövall via telefon 
0485-880 47 eller mejla kristian.sjovall@borgholm.se

Satsningar på barn och unga
Alla över 17 år som är folkbokförda i kommunen och som har sökt, har också erbjudits feriearbete. För att lätt kunna 
ta sig till stranden, sommarjobbet och kompisarna har alla elever i högstadiet eller gymnasiet också fått sommarkortet 
av Borgholms kommun. Kortet gäller för obegränsat antal resor inom Kalmar län.
I samarbete med våra föreningar och näringsliv har vi erbjudit barn och unga olika sommaraktiviteter. Exempelvis 
skateboardkurs, prova på att illustrera eller dreja, lära sig trolla eller ha kul med paintball! Dessutom erbjuds gratis 
inträden till bland annat våra badhus, Böda Sand och Ölands Djurpark.

Missa inte: Alla som börjar årskurs ett i höst erbjuds att vara med i vår idrottsskola. Under läsåret kan barnen 
kostnadsfritt testa olika fritidsaktiviteter. Läs mer på www.borgholm.se/idrottsskola

”Vi tackar också våra fantastiska företag i kommunen. Särskilt tacksam-
het och grattis riktar vi till vårt Näringslivsråd som ger oss goda råd och 
viktig input i vårt gemensamma arbete med näringslivsklimatet. 
Tillsammans är vi starka”.

Tack för att duvisar hänsyn!

Än är det inte över.

HÅLL AVSTÅND!

Tack för att du visar hänsyn!

HÅLL AVSTÅND!

Tack för att du visar hänsyn!



Kay Wieståls park, som ligger vid hamnen i Borgholm, ska bli 
en mer inbjudande plats för aktivitet och vistelse. 

”Parken har potential att fungera som en attraktiv mötesplats. 
Den har ett gynnsamt läge nära vattnet och med hamnscenen 
placerad i parken”, säger Sara Wallander, planarkitekt, som har 
tagit fram ett förslag till utformning av parken. 

Idag utgörs Kay Wieståls park främst av en öppen gräsyta, som 
saknar en tydlig funktion och användning.
Förslaget är att rama in parken med körsbärsträd, placerade i en 

Borgholms kommun genomför nu en undersökning för att få reda på 
hur vi kan arbeta vidare efter pandemin. Enkäten tar bara ett par minuter 
att göra och du hittar den på www.borgholm.se/enkat-covid

Rapporter visar att det är många som lider av pandemins effekter; 
bland annat äldre, som har blivit isolerade och tonåringar vars idrotts- 
och kulturutövande, skolgång och umgänge har påverkats. Kommunen 
vill ta ansvar för att lindra effekterna och underlätta en övergång till en 
mer normal situation, efter pandemin. Det kan handla om att skapa 
nätverk och mötesplatser, att stimulera återgången till kultur- och 
idrottsverksamhet samt fortsatt stötta föreningslivet.

Den här enkäten är en del i vårt arbete för att skapa en bild av hur 
invånarna påverkats i vår kommun. Dina svar är viktiga för oss!

Nya planer för Kay Wieståls park: ”En social plats för vistelse, aktiviter och arrangemang”

Gör vår enkät och hjälp oss med vårt arbete med att hantera effekterna av pandemin

rad längs med gång- och cykelvägen, skapa gångvägar som leder 
in i parken samt förstärka det befintliga stenpartiet som 
en mötesplats med sittplatser och konstverk. 

”Förhoppningen är att Kay Wieståls park ska bli en social plats 
för vistelse, aktiviter och arrangemang”, säger Sara Wallander.

Parken är uppkallad efter Kay Wiestål, som gick bort ifjol. Han har 
betytt oerhört mycket för Borgholms kommun och Öland. Som ini-
tiativtagare och arrangör av Victoriadagen har han stöttat det lokala 
föreningslivet, näringslivet och hela Öland på ett fantastiskt sätt.

”Det här är en spännande del av Borgholm att få 
utveckla”, säger Sara Wallander, planarkitekt. 

Enkäten har gått ut till skolelever och är öppen för allmänheten till och 
med den sista augusti. 

Personal på våra bibliotek kan hjälpa dig att hitta och fylla i enkäten. 
Hemtjänsten kommer att hjälpa omsorgstagare som vill ha stöd med 
enkäten.

Visionsbilder för parken. Visionsbilder för parken.

Byggmarknaden går på högvarv i Borgholms kommun och under 
förra året ökade antalet bygglov med cirka 30 procent.

”Det är jätteroligt att så många vill bygga i Borgholms kommun, 
det visar att vi är en attraktiv kommun på uppgång. Vi har märkt 
ett uppsving under flera år, men fjolårets ökning var mer än vi 

Byggboom – ”Ökningen var mer än vi räknat med”
hade räknat med”, säger Ricky Wreinert, byggchef. 

Även under 2021 är ett flertal intressanta projekt på gång, med 
flerbostadshus på olika håll i kommunen. Detta öppnar för att 
fler ska kunna bosätta sig här.



Öländska kvinnor i fokus 
på Himmelsberga
I sommar är det tema ”Ölands kvinnor” på Ölands museum 
Himmelsberga. Kvinnors historia på ön är därmed i fokus för 
mycket av utställningar och aktiviteter på museet.

I övrigt kan du som vanligt hälsa på hos djuren, fika, pyssla på 
Malmen eller kolla in odlingarna. 

Under hela lovet erbjuds roliga 
aktiviteter för barn varje onsdag 
klockan 14.

Läs mer på olandsmuseum.com

Spännande utställningar på Borgholms slott
Besök Borgholms Slott i sommar och se utställningen ”Borg-
holm under belägring”. Här skildras hur ett stormningsförsök av 
borgen kan ha sett ut under 1300- och 1400-talen. Dessutom 
presenteras flera av de fynd som påträffats vid de arkeologiska 
utgrävningarna kring slottet. 

I utställningen Uppgång & Fall guidas du genom såväl slottet 
som dess dramatiska 900-åriga historia, med allt vad den inne-
håller av sjöröveri, äkta kärlek, krig och skrämmande myter! 

Missa inte heller sommarens 
konstutställning Homo sapien 
sapien som visas 2 juli till och 
med 10 augusti, då konstnär 
Hans Frode bjuder på en upp-
levelse av ljus och bild i den 
mäktiga Drabantsalen.

Läs mer på
borgholmsslott.se

Många fritidshusägare planerar att flytta hit
Tack ni som har deltagit i enkäten som vi skickade ut till alla fritids-
husägare! Vi ville undersöka om fler funderar på att ta steget och 
flytta hit samt hur man ser på utvecklingen i Borgholms kommun. 

Vi håller nu på att sammanställa svaren för att göra en analys. När 
det är klart kommer vi att publicera resultatet på kommunens hem-
sida, men här kommer en förhandstitt:
Nästan 30 procent svarar att de planerar eller funderar på att flytta 
permanent till sitt fritidshus inom fem år. Av dessa tänker 42 pro-
cent i så fall göra det i samband med pensionering, medan cirka 20 
procent redan är pensionärer. 20 procent anger att de skulle kunna 
distansarbeta från fritidshuset och 15 procent är intresserade av att 
arbeta eller bedriva näringsverksamhet i kommunen. 

Nyttjandegraden på fritidshusen är väldigt hög. 75 procent nyttjar 
huset mer än nio veckor per år och närmare 50 procent tre månader 
eller mer. Över hälften bedömer att nyttjandet kommer att öka och 
nästan ingen anger att det kommer att minska.

Många anger att möjligheten att ansluta till kommunalt vatten 
och/eller avlopp är avgörande för att kunna flytta till Öland. Detta 
för att många vill bosätta sig just i sitt fritidshus. Kommunikationer 
och utökad service 
nämns också, men är 
inte lika avgörande. 
När det gäller aktivi-
teter och utveckling 
syns två trender. Dels 
är det de som vill att 
det ska hända mer 
och byggas mer, dels 
de som vill ha kvar 
det ”ursprungliga”, 
”naturliga” och är 
rädda för att det lant-
liga eller småstads-
känslan ska försvinna. 

Kajskrämmor på 
plats i Borgholm
Nu sitter två ”kajskrämmor” i Societetsparken. 
Syftet är att sprida ett ljud, som för kajor 
låter som en varningssignal. Det ska bidra 
till att kajorna inte vill vistas där. Fåglar i 
stadsmiljö kan upplevas som störande, 
framför allt i stora flockar. Det är van-
ligt med klagomål på att de väsnas, 
att de sprider skräp i sin jakt på 
mat samt på deras spillning. 
Metoden används på flera 
håll i Europa och testas 
nu för första gången i 
Borgholm.



har fått ett lyft. Vi har sökt och beviljats 350 000 kronor för ett 
LONA-projekt där vi ska röja upp igenvuxna partier, förbättra 
spänger, skyltning med mera kring två av våra leder. Vi tror att 
det kommer bli uppskattat av både kommuninnevånarna och 
besökare”, säger Magnus Karlsson, miljöstrateg på Borgholms 
kommun. 

”Det är livskvalitet och vardagslyx att bo så här. Det är värdefullt för barnen och för förhål-
landet”, säger Mikaela Lindholm. Hon bor tillsammans med sin sambo Peter Olsson och 
deras tre barn Alwar, Elton och Tilia Lindholm i Runsten på östra Öland. 

De lämnade Stockholm för Öland för sex år sedan. 

”Jag var föräldraledig med vårt andra barn och Peter ville skola om sig från webbdesigner 
och jobba med något annat än datorer. Det passade bra i våra liv då att ta chansen och 
flytta till sommarstugan i Rälla. Vi hyrde ut lägenheten i Stockholm på prov, berättar 
Mikaela Lindholm.

Hon hade aldrig varit på Öland innan hon mötte Peter Olsson som är uppvuxen här. 

”Jag kände ingen när vi flyttade hit men jag älskade att vara föräldraledig här. Vi hängde 
mycket på Öppna förskolan i Borgholm. Jag är ganska social och följde med på det mesta, 
bland annat en grupp som springer tillsammans och jag träffade snabbt nya vänner”, 
säger Mikaela Lindholm. 

Eftersom de snabbt kände att de ville ha ”ännu mer landsbygd” flyttade de till en charmig 
ölandsgård i Runsten på östra sidan. De har fått ett helt annat liv med djur, tid att vara 
hemma, renovera och skapa. Peter har skolat om sig till elektriker och Mikaela jobbar som 
frilansfotograf och administratör på Svenska Kyrkans pastorat på norra Öland.

”När jag lägger upp bilder på Instagram får jag kommentarer som ’gud så avundsjuk jag är 
på dig som vågade flytta’. Men jag förstår inte varför de inte bara gör det?!” säger Mikaela.

Vill du också flytta hit?
Inspireras av familjen Lindholm/Olsson som
hittat sitt drömboende i Runsten på Öland.

Friluftslivet har fått ett uppsving den senare tiden. Intresset för 
att vandra på Öland är stort och därför restaurerar vi nu två av 
våra mest attraktiva vandringsleder.

Allt fler vill ge sig ut och vandra och upptäcka vår vackra natur. 
Intresset har ökat starkt på senare tid, inte minst på grund 
av coronapandemin. Kommunen satsar stort på cykel- och 
vandringsleder och ett projekt som nu är igång är upprustning 
av två av de mest välkända och välanvända lederna i kom-
munen. Det handlar om lederna runt Hornsjön i kommunens 
norra del samt mittlandsleden som ligger i den mellersta och 
södra kommundelen. Båda lederna anknyter till naturreser-
vat. Restaureringarna kommer göra lederna mer tillgängliga 
för människor i alla åldrar samt där det är lämpligt även för 
människor med funktionsvariationer. 

Vi satsar även på mer och bättre information om och kring 
lederna. En långsiktig och ändamålsenlig skötselplan ska 
tas fram för att säkerställa att lederna även fortsättningsvis 
hålls i gott skick och inbjuder till vandring. I projektet ingår 
också att identifiera fler leder som är i behov av röjning och 
skyltning.

”Behoven att underhålla och restaurera våra vandringsle-
der har aktualiserats i och med att intresset för friluftsliv 

Vackra vandringsleder rustas upp

Nu rustas vandringsleden vid Hornsjön och Ismantorps borg upp. 



Träning kan ge ett nytt liv – en patient hos vår rehabenhet berättar om sin resa

I början av året råkade hon ut för en bilolycka vid ett övergångsställe 
och skadade sig svårt. Det blev bäckenskador, skador på revben, 
skallskada och mjukdelsskada. Den minsta rörelse gjorde ont. Nu några 
månader senare är det svårt att förstå vad den 85-åriga pigga kvinnan 
varit med om. Hon är rörlig och i full fart med olika aktiviteter. En del i 
vägen tillbaka och hemrehabilitering har varit våra träningsfilmer som 
alla kan ta del av på kommunens startsida.

”Det är positivt att få träningen så lättillgänglig. Det har blivit som en 
vana för mig. Efter frukosten går jag till datorn och gör tre program och 

jag behöver inte passa in tiden med andra aktiviteter eller ha speciella 
träningskläder. Man behöver inte ens vara kammad!”

Hon är en riktig kämpe och efter att ha legat inne på länssjukhuset var 
hon patient på Ekbacka 4 innan hon sedan fått hemrehabilitering och 
hemtjänst. Efter sin träning är hon nu i allt mindre behov av hemtjänst. 

Ett av målen med träningen var att få komma ut och se alla vackra 
vårblommor.

”Det har jag lyckats med. Jag är så glad att få komma ut och promenera 
och se alla vackra blommor nu i vår och sommar”, berättar patienten 
som inte vill att vi skriver med hennes namn.

Träningsprogrammen är en del av kommunens satsning på god 
och nära vård. Den närmsta vården är den vård som individen 
kan ge sig själv, egenvård. Då är det viktigt att arbeta fram ett 
stöd från kommun och region som möjliggör detta. 
Träningsprogrammen är fria för alla att ta del av, 
välkommen att prova dem du också! 
Du hittar dem på www.borgholm.se

Häng med på promenad!
Varje onsdag samlas ett gäng för promenad och gympa utom-
hus. Vill du haka på aktiviteten för seniorer så är du välkom-
men onsdagar klockan 10.30 utanför Löttorps bygdegård. Där 
möter gympaledaren Solweig Löfsved upp och sedan prome-
nerar gänget tillsammans med distans till varandra och stannar 
några gånger längs vägen för att göra gymnastik.  

Häng med på 
promenad i 
Löttorp ”Klä er 
efter väder för 
gympan och ta 
gärna med stavar 
om ni har”, 
hälsar Solweig 
Löfsved.

Ny lekplats i Köpingsvik

Bad och lek 
i sommar 

Padelsugen?
Här är alla banor
i kommunen!

Efter de nya lekplatserna i Löttorp, Södra parken, Rosenfors och 
Bäckmanska parken är det nu dags för Köpingsvik! Det ska bli 
något alldeles extra med en riddarborg och möjlighet till lek, 
rörelse och utmaningar för alla mellan ett och 14 år! 
Scanna QR-koden för att se kartan över kommunens lekplatser 
digitalt i din mobil

Scanna QR-koden för att
nå karta över kommunens 
badplatser digitalt i din 
mobil.

Att det råder padelfeber har nog 
ingen missat. Det finns gott om 
banor i vår kommun. Scanna 
qr-koden för att hitta dem.



Träning kan ge ett nytt liv – en patient hos vår rehabenhet berättar om sin resa Det händer i Borgholms kommun  

Exempel på utformning: Varmbadhuset.

Byxelkroks hamnEkbacka
Kommunen planerar att bygga ett nytt 

modernt särskilt boende, SÄBO, med 80 

platser i anslutning till det befintliga på 

Ekbacka. Detaljplanen för att möjliggöra 

det antogs av kommunfullmäktige 17 maj och byggentreprenadupp-

handling pågår nu. Planen möjliggör även ett parkeringsgarage för 

Polisen samt bostäder och kontor.

Det pågår ett stort renoveringsarbete 

och nybyggnation av Byxelkroks hamn. 

Projektet beräknas i huvudsak vara 

klart till semestern. Projektet på-

börjades 2018 och har haft en 

budget på totalt 45 miljoner kronor.

Nytt utegym i Mejeriviken
Träning utomhus, i grupp eller på egen hand, har blivit alltmer populärt 

och förutspås vara en eftertraktad motionsform även framöver. Det 

har funnits en efterfrågan på utegym i Borgholm, från både året-runt-

boende och besökare. Nu färdigställs utegymmet i Mejeriviken med allt 

från battle ropes till höftsnurr. 

Utegymmet är en del i aktivitetsstråket som växer fram mellan Borg-

holms badhus och Sjöstugans badplats. Det blir en plats för rekreation 

och fritidsaktiviteter för alla åldrar, med skateparken, padelbanor och 

tennishall, förutom badplatserna och badhuset.

Nya planer för Stora Rör 
I de sydligaste delarna av Rällaskogen skapas en detaljplan som 
möjliggör för ett 80-tal nya tomter för både villor, radhus och 
lägenheter upp till två våningar.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en bostads-
utveckling i området som smälter in i landskapet och redan befintlig 
bebyggelse.  Detaljplanen ska även skapa säkra cykelförbindelser 
mellan Rälla och Stora Rör samt trygga passager vid busshållplat-
serna. För att kunna färdigställa detaljplanen inför granskning är 
Trafikverkets vägplan för Stora Rörskorsningen och de trafiksäker-
hetshöjande åtgärderna avgörande. Granskningsprocessen
genomförs när Trafikverket har presenterat vägplanen.

• Läs mer om planerna för Stora Rör och tidplanen på 
    www.borgholm.se/detaljplan-stora-ror 
• Läs mer om vägplanen och hur du lämnar 
   synpunkter på Trafikverkets hemsida

Bilder som visar historiska Borgholm

Elskåp i Borgholm ska få en så kallad foliering, alltså kläs 
med ett fotografi. Fotot ska kunna visa hur miljön på 
samma plats såg ut för cirka 100 år sedan.
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2021

Här har  
funnits både 
kustposte-
ring och lots. 
Idag finns här 
restaurang 
och gästhamn.
Vad heter 
fiskehamnen?

Skicka in din 
lösning på
korsordet 
och vinn ett 
presentkort.

Skicka svaret på korsordet till:
Borgholms kommun
Box 52, 387 21 Borgholm.

Märk kuvertet med
”KORSORD 2021”

OBS! Glöm inte att skriva
dina kontaktuppgifter.

Yttre hamnen – en ny stadsdel växer fram
Trycket på både tomter och bostäder är stort i vår kommun och Borg-
holm som stad växer. För att möta denna efterfrågan och utveckla den 
idylliska småstaden ska en ny stadsdel skapas; Yttre hamnen. 

Yttre hamnen i Borgholm ska bli en attraktiv stadsdel som erbjuder havs-
nära bebyggelse, i huvudsakligen flerbostadshus samt verksamhetslokaler, 
med målet att bli en levande stadsmiljö med både parker och torg. 

En hamnpromenad som kopplar Yttre hamnen till omkringliggande kust- 
och hamnområden och Storgatan är centralt i planen. Stadsdelen Yttre 
hamnen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum samtidigt som 
den hamnverksamhet som idag pågår i området ska kunna fortgå. 

Yttre hamnen är idag ett område med viss bostadsbebyggelse och verk-
samhetslokaler samt lokaler och båtuppställning för båtklubben, men 
området är till stor del outnyttjat. Viss rekreation förekommer och prome-
nadstråk finns som kommer att utvecklas vidare i den nya detaljplanen. 
Detaljplan Yttre hamnen kommer att ersätta gällande detaljplaner.

Vad händer nu?
Ett förslag till detaljplan kommer att arbetas 
fram under 2021. De som minns hamnens 
tidigare siluett med Lantmännens stora silor 
kan komma att känna igen det nya områdets 
utformning. På samma plats som silorna stod, 
ritas det nu på en profilbyggnad med samma 
höjd som en blinkning till det industriarv som 
fortfarande kan skönjas på platsen. Ingen be-
byggelse planeras i Bäckmanska parken.

När ett förslag till detaljplan finns framtaget kommer alla 
som bor eller verkar inom och i anslutning till planområdet 
få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

En detaljplan tas fram när större förändringar/byggnationer planeras. I planen styrs 
bland annat byggnadernas placering, antal, storlek och höjd, vilka delar av området 
som ska lämnas obebyggt och var parkering ska ske. Målet är att inom ett par år 
kunna se byggnationerna ta fart och Borgholms nya stadsdel kunna få sin nya form. 
Du kan följa arbetet på www.borgholm.se/detaljplan-yttre-hamnen


