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”Tillsammans bygger vi morgondagens kommun”
Vår kommun andas framtidstro och optimism och 
många vill etablera sig här. Det är mycket på gång i hela 
vår kommun vilket ni kan läsa om i det här numret av 
KommunNytt. 

Coronapandemin har i år fortsatt prägla vårt samhälle. Vi har 
stått inför stora utmaningar där vår personal gjort fantastiska 
insatser inte minst när det gäller att skydda våra sköra och 
äldre från smitta. Trots pandemin vittnar vi om att det gått bra 
för vårt näringsliv. Det fanns en oro inför sommaren men vi 
kan blicka tillbaka på en lyckad sommarsäsong för de flesta 
företagare i vår kommun. Många har slagit rekord och kunnat 
återhämta sig efter en tuff tid. Dessutom har smittan hållit 
sig på en lägre nivå. Våra företag har tagit ett stort ansvar 
när det gäller lösningar för att besökare ska känna sig trygga 
här. 

Vi är mycket glada över resultatet i Polisens årliga 
trygghetsmätning. Våra medborgare upplever den högsta 
tryggheten i regions syds 58 kommuner. Men vi lutar oss inte 
tillbaka utan fortsätter våra satsningar på trygghet. Vi vet att 
det är oerhört viktigt för alla oss som bor och verkar här men 
också för att attrahera nya invånare och företag. 

Vi gläds även åt fina resultat i undersökningar som mäter 
kvaliteten i våra verksamheter. Vi fortsätter med våra 
satsningar på god arbetsmiljö och vår resa för att bli en ännu 
attraktivare arbetsgivare. Nöjda och engagerade 

medarbetare är viktigt inte minst när det gäller att leverera 
god service. 

En annan viktig satsning är att stötta föreningslivet och 
det kommer vi att fortsätta prioritera. Vi har ett starkt 
föreningsliv, de är kittet i samhället och spelar en stor roll 
för folkhälsan. Våra satsningar på fritidsaktiviteter, utegym, 
elljusspår och lekplatser i alla delar av vår kommun ligger i 
samma linje för att stärka folkhälsan och göra det attraktivt 
att leva här. 

Mer att glädjas över när vi blickar tillbaka på 2021 är att 
Borgholms kommun blev årets klättrare i länet i Svenskt 
näringslivs ranking av företagsklimatet. På två år har 
vi klättrat 125 placeringar. Det stärker oss i att vi är på 
rätt väg och vi fortsätter att jobba hårt för att förbättra 
företagsklimatet. Vi ser att det finns en stor investeringsvilja 
bland våra företag och mycket är på gång i vår kommun. 
Det är tillsammans vi bygger morgondagens kommun. En 
viktig satsning som vi nu ser växa fram är bygget av en 
toppmodern skola i Löttorp.  Det är en strategiskt viktig 
satsning för nordligaste Öland och hela vår kommun.

Vi ser med framtidstro och tillförsikt fram emot 2022 och 
önskar er en god jul och gott nytt år!

Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande
Jens Odevall, kommunchef

Mycket på gång
Ny lekplats i Köpingsvik
I november invigdes den efterlängtade lekplatsen Vikingaborgen i 
Köpingsvik. Vi har de senaste åren byggt lekplatser i Löttorp, Södra 
parken, Rosenfors och Bäckmanska parken. Nu är vikingaborgen i 
Köpingsvik klar och den inbjuder till lek, rörelse och utmaningar för alla 
mellan ett och 14 år. Borgen i vikingastil ska anknyta till givande miljö 
och lokalhistoria.

Ny badbrygga vid Sjöstugan i Borgholm
Den nya permanenta bryggan blir något längre och bredare än den förra, 
130 meter lång från landfästet och tre meter bred. Det byggs även staket 
med belysning på båda sidor längs hela bryggan. I övrigt har 
bryggan ungefär samma utformning som den tidigare, med 
sidostick och stegar.

Hyresrätter i Löttorp
Nu är det Löttorps tur i kommunens satsning på hyresrätter. 
Tomten som ska bebyggas ligger i centrala Löttorp, intill 
Ranstadvägen och bakom Ölands banks tidigare lokal. När 
avstyckning är klar inleds process med upphandling och 
projektering av hyreshuset. 

Utveckling i Sandviks hamn
Hamnkontoret och servicebyggnaden som renoverades 
innan sommaren har nu tillgänglighetsanpassats. Nu 
renoveras södra pirhuvudet. Renoveringen blir klar till 
våren.

Gärdslösa skola
En förstudie inför renovering och modernisering av Gärdslösa skola och 
förskola har påbörjats.



Populärt med skridskoåkning
Om vi får en kall vinter med stadiga minusgrader kommer 
vi precis som förra vintern anlägga isbanor. Dock krävs 
att förutsättnignarna är rätt för att det ska vara möjligt, 
enstaka kalla nätter räcker inte. I vintras anlades isbanor av 
kommunen och ideella krafter i bland annat Rälla, Enerum, 
Borgholm, Södvik och Lö ttorp. Förutom de anlagda banorna 
bildas även många naturliga isbanor, bland annat på 
Alvaret.

Läsbingo!
Hämta en bingobricka på biblioteken och läs en drös med 
böcker under lovet. När du fått bingo får du en bok av 
biblioteket!

Tomtesmyg i Rälla och Löttorp
Tomtesmyg har blivit en populär aktivitet för stora och små. 
Vackra promenader med garanterad julkänsla, anordnade 
av lokala tomtenissar, som vill sprida glädje!
I Rälla kör du ner på Rälla Strandväg och parkerar vid 
bommarna. Sedan visar tomtarna vägen! I Löttorp samlas 
tomtarna längs elljusspåret. För den som kommer med 
bil går det att parkera vid Löttorps bibliotek och följa 
cykelvägen mot idrottsplatsen.

Jullovsprogram hittar du på www.borgholm.se/lov

Isbanan i Borgholm Tomtesmyg i Rällaskogen Sagostund på biblioteket Tomtesmyg i Löttorp

Satsningar för att lindra pandemins effekter 
I somras genomförde vi en enkätundersökning om hur 
corona påverkat invånarna i Borgholms kommun. Nu har vi 
sammanställt svaren. Synpunkterna ligger till grund för vår 
handlingsplan med fortsatta prioriteringar och satsningar för 
att lindra effekterna av pandemin. 

”Undersökningen visar att kommunens åtgärder och 
planerade satsningar i stort stämmer överens med svaren i 
undersökningen. Det är viktigt att kommunen stöttar 
vårt rika föreningsliv för att få igång mötesplatser och 
aktiviteter efter en svår tid för oss alla”, säger Roland 
Hybelius, utbildningschef. 

Kommunen i sociala medier
Nu har Borgholms kommun fler än 3000 följare på 
Facebook! Det stadiga flödet av samhällsinformation, 
evenemang och annat som är på gång i kommunen gör 
att fler och fler vill följa oss.

De inlägg som har fått bäst spridning under året är det om 
Evy Österlund som fyllde 100 år i oktober och det om en 
lokal för motorintresserad ungdom i Borgholm. Det tredje 
mest visade var det om tips på aktiviteter att göra under 
höstlovet. Varje inlägg sågs av fler än 5000 användare. 
Nu finns kommunen också på Instagram, in och följ oss där 
med!

Många var kreativa under pandemin och hittade sätt att mötas och 
umgås smittsäkert.



Borgholm tryggaste kommunen i mätning
Borgholm är den kommun i Polisregion syd där 
invånarna känner sig tryggast enligt Polisens årliga 
trygghetsmätning. Mätningen genomfördes under 
hösten 2021. 

Borgholms kommun ligger i topp när hela trygghets-
mätningen summeras, invånarna upplever sig tryggast i 
hela Polisregion syd. Vi har samma fina resultat för tredje 
året i rad, vilket även innebär att vi rankas som en av de 
tryggaste kommunerna i hela landet. 

”Det är glädjande att våra medborgare upplever en så stor 
trygghet. Vi lutar oss inte tillbaka utan fortsätter att satsa 
på trygghetsfrågor som vi vet betyder oerhört mycket för 
våra medborgare. Att vi de senaste tre åren rankats som 
den tryggaste kommunen i hela landet betyder mycket även 
för inflyttning och företagsetablering”, säger Ilko Corkovic, 
kommunstyrelsens ordförande.

”Trygghet är en allt viktigare faktor när man i framtiden 
väljer bostadsort. Vi jobbar med attraktiva områden för nya 

bostäder och vi är otroligt glada att Borgholms kommun 
återigen är den tryggaste kommunen i mätningen”, säger 
Anders Magnusson, tillväxtchef.

58 kommuner deltog i trygghetsmätningen i Polisregion syd 
och 600 enkäter skickades ut i Borgholms kommun.300
personer i Borgholms tätort fick svara på enkäten och 300 
utanför tätorten. Svarsfrekvensen var hög, 76 procent, vilket 
var den högsta svarsfrekvensen i region syd och det stärker 
även resultatet. I mätningen ligger vi på 0,91 på skalan där 
0 är tryggast och 6 är minst trygg. 

”Vi vill ge en stor eloge till Polisens arbete och deras 
närvaro i vår kommun. Vi har ett bra samarbete och det 
betyder mycket. Vi har även startat Brottsförebyggande 
rådet, där vi samlar olika kompetenser för att tillsammans 
arbeta med att stärka tryggheten”, säger Ilko Corkovic.

Trygghetsmätningen kommer nu att analyseras ordentligt 
och ska ligga till grund för fortsatta prioriterar när det gäller 
satsningar på trygghet. 

Besöksrekord på slottet
I år har närmare 96 000 personer besökt Borgholms 
slott och det är rekordmånga. Det är en ökning med 70 
procent jämfört med ifjol. 

”Det här året sticker ut. Öland har besökts av många 
och på slottet får vi blicka tillbaka över 30 år för att hitta 
besökssiffror som överträffar säsongen 2021,” säger 
slottschef Tommy Josefsson och fortsätter: 

”Förutom att slottet varit välbesökt under året har vi även 

haft öppet fler dagar under säsongen jämfört med tidigare 
år, vilket många av våra besökare uppskattat. Under hösten 
har slottet även haft många internationella besök och då i 
synnerhet från Tyskland och Danmark, vilket är glädjande. 
  
Nu jobbas det för fullt inför kommande säsong med allt 
från konserter till utställningar och aktiviteter för alla åldrar. 
Basutställningen uppdateras i takt med de spännande fynd 
som görs vid utgrävningarna kring slottet. 

Håll dig uppdaterad: www.borgholmsslott.se

Konserter 
sommar 2022

10 juli: Uggla, Miss Li 
och Petter
16-17 juli: The Ark
21 juli: Tomas Ledin 
28 juli: Veronica 
Maggio 
29 juli: Ulf Lundell



Kulturpriset delas ut till en person eller förening som 
gjort värdefulla insatser inom kulturområdet i Borgholms 
kommun. 2021 års pris tilldelades journalisten och 
producenten Sven Ekberg.

Vem tycker du ska få 
Borgholms kulturpris 2022?
Du kan nominera via vår e-tjänst 
”kulturpris” som du hittar på 
kommunens hemsida: 

Nominera senast den 15 mars 2022! Priset delas ut den 6 
juni i samband med nationaldagsfirandet.Sara Kånåhols (V), Sven Ekberg och Marcel van Luijn (M) vid 

prisutdelningen 2021

Hur vill vi att kommunen ser ut 2040?
- Och hur når vi dit? Det är frågor som kommunen 
just nu jobbar med i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan.

En översiktsplan visar långsiktigt hur kommunen vill 
utvecklas över tid. Den ska visa hur kommunen vill 
använda 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 
vägar ska förbättras och vilka natur- och kulturmiljöer som 
behöver skyddas. 

”Att arbeta med en ny översiktsplan är otroligt spännande 
men också en stor utmaning, många aspekter ska 
beaktas” säger Leon Hansson, projektledare för 
arbetet och fortsätter: ”För att planen ska bli relevant 
och användbar gäller det att engagera både politiker, 
tjänstepersoner och inte minst allmänheten. Synpunkterna 
från dem som bor i området, företagare och besökare är 
väldigt värdefulla i arbetet”. 

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.

”Vi håller just nu på att arbeta fram ett samrådsförslag till 
den nya översiktsplanen, bland annat utifrån 
synpunkterna från dialogmötena under året” berättar 
samhällsplanerare Annie Bartos. ”Samrådsförslaget 
kommer att presenteras under våren och då kommer det 
även att hållas fler möten där det ges möjlighet att tycka 
till om planen i sin helhet.” 

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

Läs mer på www.borgholm.se/oversiktsplanering

Borgholms kommuns kulturpris

Under året har sju digitala dialogmöten hållits för att 
diskutera den framtida planeringen med personer 
som bor, arbetar eller besöker kommunen. I samband 
med dialogmötena öppnades en digital enkät som 
kommer att finnas tillgänglig under 
hela vintern så att alla som är 
intresserade kan lämna synpunkter 
på den framtida utvecklingen. 
Enkäten hittas på borgholm.se/
oversiktsplanering eller genom 
följande QR-kod.

Årets kommunklättrare
Borgholms kommun förbättrar sig med 66 placeringar i 
Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet i Sveriges 
kommuner. Vi är därmed årets kommunklättrare i Kalmar 
län. Det är något vi är väldigt stolta över men vi vill bli ännu 
bättre!

Vi har ett ambitiöst mål att göra 200 företagsbesök i år och 
vi är snart i mål. Syftet är att skapa möjligheter till en 

bra dialog och goda kontakter 
mellan kommun och näringsliv, 
vilket underlättar det fortsatta 
arbetet med att utveckla vår 
kommun, tillsammans.

Fokus i höst har varit att 
besöka lantbruk.

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



Danslektion i Kronomagasinet i Borgholm

Mycket på gång på Kulturskolan - blir avgiftsfri nästa år
Kulturskolan i Borgholms kommun når cirka 28 procent av 
kommunens barn mellan 6-15 år, vilket gör den till en av 
landets absolut största i förhållande till folkmängd. Det är vi 
väldigt stolta över!

Dessutom utvecklas verksamheten hela tiden med nya 
spännande ämnen som familjeslöjd, smide, keramik och 
digitalt skapande. Kulturskolan är även på gång med att 
starta slöjdkaféer för allmänheten. 

Från 2022 kommer Kulturskolan att vara avgiftsfri, vilket vi 
hoppas kan locka ännu fl er deltagare!

Det nya elljusspårets dragning.

Nytt elljusspår i Borgholm
Ett nytt elljusspår på cirka 2,4 kilometer kommer att byggas vid 
Mejeriviken i Borgholm. Spåret kommer att börja vid utegymmet 
och fortsätta över badplatsen vidare in i Sjöstugeudden. Vid 
Mejeriviken kommer det sättas belysning med låga pollare för att 
följa områdets karaktär och inte störa sjöutsikten.

Elljusspåret är ett steg i utvecklingen av aktivitetsområdet vid 
Mejeriviken. Målet är att binda samman de aktiviteter som finns 
längs kusten från Kapelludden till Dovreviken: från badhuset, 
tennishallen, bowlshallen, padelarenan till skateparken och 
utegymmet ända till Sjötugans och Dovrevikens badplatser, i ett 
sammanhängande aktivitetsstråk och rekreationsområde. 

Ny detaljplan Stora Rör – tack för synpunkter!

En detaljplan för Stora Rör var tillgänglig för 
granskning under oktober. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra byggnation av bostäder och 
förskola i de södra delarna av Rällaskogen 
samt sammankoppla Stora Rör och Rälla 
med cykelväg.

Kommunen tackar för inkomna synpunkter 
och bearbetar förslaget utifrån dessa. 
Intresserade kan hålla sig uppdaterade 
med ny information om detaljplanen på 
kommunens hemsida.

Norra Öland blir en del av kärnkraftsberedskapen 
Bara några mil från norra Öland ligger 
Oskarshamns kärnkraftverk. Den 1 juli 2022 ändras 
beredskapszonerna runt kärnkraftverket. Norra Öland 
kommer då att hamna inom gränsen för det som 
kommer benämnas yttre beredskapszon.

Den som bor i en beredskapszon, inre eller yttre, ska snabbt 
kunna bli varnad i händelse av en kärnkraftsolycka. Därför 
kommer alla hushåll att få en varningsmottagare, en radio, 
hemskickad under andra halvan av 2022 och redan innan 
sommaren kommer ett informationspaket med jodtabletter. 

Det är myndigheterna – framför allt Länsstyrelsen Kalmar län 
– som ansvarar för beredskapen.

Förändringen av kärnkraftberedskapen beror på ny 
lagstiftning. De tidigare bestämmelserna är sedan 1980-talet 
och är både föråldrade och stämmer inte heller med nya 
regler inom EU och internationellt. Att beredskapen förstärks 
beror inte på att kärnkraften blivit farligare. 

Den som har frågor eller vill veta mer om 
kärnenergiberedskap kan läsa på lansstyrelsen.se/kalmar 
eller på stralsakerhetsmyndigheten.se



Fritidsbank och återbruk öppnar
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsprylar. Idén är att 
främja hållbarhet, aktivitet och hälsa. 

Vår fritidsbank kommer att husera på 
Storgatan, i det som tidigare var Liljas bilhall 
och planen är att det ska öppna under våren 
eller senast i sommar.

På Fritidsbanken kommer du att kunna låna 
utrustning till olika sport- och fritidsaktiviteter. 
Alla får låna och allt är gratis! Utrustningen är 
begagnad, men oftast i fi nt skick. Lånetiden 
är 14 dagar och tanken är att man enkelt ska 
kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att 
det kostar något.  Efter årsskiftet kommer vi 
att börja samla in material till fritidsbanken 
och vi hoppas att många vill skänka 
utrustning. Det kan vara innebandyklubbor, 
tennisracket eller fotbollsskor. Vi kommer 
från och med årsskiftet att ha en 
insamlingsbox utanför 

Liljas före detta lokaler. När Fritidsbanken 
öppnar kommer vi att kunna ta emot 
artiklarna på plats. På Kalleguta kommer det 
även att fi nnas en insamlingsbox.

I samma lokal kommer vi även att ha 
försäljning från vårt återbruk. Här kan 
den som är intresserad komma och köpa 
återvunnet byggmaterial och möbler 
som våra duktiga medarbetare på 
Arbetsmarknadsenheten renoverat. Även 
detta en satsaning på hållbarhet och miljö. 
Vi samarbetar med ideella organisationer, 
som RIA och Röda korset. Återbruket 
har en insamlingsbox vid Kalleguta 
återvinningsstation och här tar vi gärna emot 
möbler och annat som kan behöva lite extra 
kärlek. 
 
Vi informerar på vår hemsida, Facebook 
samt i tidningarna när det är dags för 
öppning.

Aktiviteter för seniorer
Välkomna till våra träffpunkter
Välkommen alla pensionärer som vill umgås och äta en god 

måltid tillsammans. 
Det händer mycket 
på våra träffpunkter 
i Borgholm och i 
Löttorp. 

Sedan de öppnade 
upp igen under 
hösten har de bland 
annat bjudit på teater 
från Byteatern, 
musikunderhållning 
och bingo. 

Kommunen ska även identifi era ytterligare lämpliga orter för 
träffpunktsverksamhet för äldre, med möjlighet att umgås 
och äta mat tillsammans.

Ta kontakt med träffpunkterna: 
Ni når träffpunkt Åkerbohemmet på telefon: 0485-882 63 
och Träffpunkt Solrosen på Strömgården på telefon: 070-
606 24 16. 

Aktivitetssamordnare
En annan satsning som ska inspirera till aktivitet är den som 
nyligen påbörjats i kommunen med aktivitetssamordnare. 
De ska inspirera och motivera till aktivitet på vård- och 
omsorgsboenden.

Nya Åkerboskolan
Den 30 juni 2021 togs första spadtagen för nya 
Åkerboskolan. Bygget av nya skolan inleds med 
huvudbyggnad med bland annat kök, matsal och bibliotek 
samt högstadiebyggnad för årskurs sex till nio. 

”Det är en modern och arkitektoniskt spännande skola som 
vi ser växa fram. Den kommer bli en naturlig samlingsplats i 
Löttorp som kommer bidra till en fortsatt utveckling av norra 
Öland”, säger kommunchef Jens Odevall.

Under hösten har det arbetats med grundsättning och 
gjuteriarbeten. Nu i vinter går arbetet in i en ny fas då 
stommar ska resas med väggar och tak. Arbetet följer 
tidsplanen. Den nybyggda skolan är planerad för 175 elever, 
storkök för 350 portioner och ett allmänt bibliotek. Det är spännande att se den nya skolan växa fram i Löttorp. 

Monika Krantz välkomnar till Solrosen 



Servicecenter
Telefon: 0485 - 880 00
E-post: kommun@borgholm.se

Besöksadress
Torget, Östra Kyrkogatan 10

Postadress
Box 52, 387 21 Borgholm

Kontaktuppgifter Borgholms kommun

Jul-
kryss

Skicka in 
lösning på 
korsordet 
senast 16 
januari och 
vinn ett 
presentkort!

Skicka till 
Borgholms 
kommun
Box 52
387 21 
Borgholm

Märk 
kuvertet 
”Julkryss” 

Glöm inte 
att skriva 
dina kontakt-
uppgifter!

MVG i kundnöjdhet till Borgholm Energi! 
Under våren har Borgholm Energi genomfört en 
kundundersökning och höjt sitt betyg från Väl godkänt 2019 
till Mycket väl godkänt i år. Undersökningen gjordes av 
Supportföretaget och resultatet visar på en fi n utveckling, 
som Borgholm Energi är mycket stolta och glada över. 

Bra, Pålitligt, Lokalt, Tillmötesgående, Lättillgängliga 
och Framtidstro är några av de ord kunderna väljer när 
de ska beskriva verksamheten med ett ord. Har du ett 
förbättringsförslag - tveka inte att höra av dig till:
info@borgholmenergi.se All feedback uppskattas!

Sophämtning under
jul & nyår:

Julafton 24 december
 – hämtas 23 december

Nyårsafton 31 december 
– hämtas 30 december

Övriga dagar töms ditt sopkärl på ordinarie 
hämtningsdag. Tänk på att sopkärlet behöver fi nnas 
tillgängligt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen – låt 
sedan sopkärlet stå framme tills det är tömt. 

All information om sophämtning under jul och nyår samt 
öppettider för våra bemannade återvinningscentraler i 
Kalleguta och Böda hittar du på borgholmenergi.se.


