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Borgholm - Sveriges tryggaste kommun! 
Borgholm är den kommun i Polisregion Sydost 
där invånarna känner sig tryggast, enligt Polisens 
årliga trygghetsmätning. 

Årets undersökning visar det bästa resultatet någonsin 
och vår kommun rankas som den tryggaste kommunen i 
Sverige. Polisens årliga trygghetsmätning genomfördes 
under hösten 2022 och Borgholms kommun ligger i topp när 
hela trygghetsmätningen summeras. 

”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 
Jens Odevall, kommunchef.

”Vi vill ge en stor eloge till Polisens arbete och deras 
närvaro i vår kommun. Vi har ett bra samarbete och det 
betyder mycket”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens 
ordförande



Höga energipriser - vad gör kommunen?
För att möta utmaningarna i vinter med skenande elpriser, 
behöver vi alla spara in på elen så gott vi kan. Borgholms 
kommun har arbetat med att minska energianvändningen 
under en längre tid och står därmed relativt väl rustade 
inför vintern.  Vi har i stor utsträckning varit skyddade mot 

sista tidens höga energikostnader, men vi fortsätter att 
jobba med energieffektivisering.  Vi behåller en stor del av 
julbelysningen och kompenserar det genom att spara in på 
annan belysning i år. Läs om våra åtgärder och få tips om 
vad du själv kan göra på www.borgholm.se/energi

God jul och gott nytt år
När vi nu summerar 2022 kan vi konstatera att det finns 
mycket som är positivt - Borgholms kommun rankas som 
den tryggaste kommunen i landet, nya skolor byggs vilket 
ger oss framtidstro och det finns en tydlig trend att fler 
vill flytta hit. Att skapa möjlighet till att fler hyresrätter och 
bostadshus byggs är prioriterat för att utveckla kommunen 
vidare. I Mejeriviken fortsätter satsningen på att skapa ett 
stort aktivitetsområde. Utöver det kommer nya badbryggor 
på plats och vi satsar på både hamnar, vandrings- och 
cykelleder, vilket inspirerar till en aktiv fritid, för ung som 
gammal.

Men det har också varit ett utmanande år, främst på grund 
av det oroliga världsläget. Både kommunala verksamheter, 
liksom näringsliv och våra medborgare påverkas av höga 
energipriser och risk för uteblivna leveranser. Det har ställt 
krav på allas vår beredskap - vi ska vara beredda på till 

exempel ett långvarigt strömavbrott. Alla har ett ansvar att 
se över sin hemberedskap och kunna klara sig under en 
viss tid. Verksamheterna inom vård och omsorg fortsätter 
också påverkas av covid och liksom för näringslivet under 
sommaren har bemanningen av semestervikarier varit tuff. 
För att fortsätta kunna leverera god samhällsservice och 
ge möjlighet för norra Öland att utvecklas som besöksmål, 
arbetar vi mycket med frågor om kompetensförsörjning och 
attraktivitet som arbetsgivare.  

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år och ser fram emot 
ett spännande 2023. Det positiva ekonomiska resultatet för 
2022 gör oss rustade för de utmaningar som kommer!

Ilko Corkovic    Jens Odevall
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef

Nytt särskilt boende på Ekbacka
Nu byggs det nya 
särskilda boendet med 
80 boendeplatser på 
Ekbackaområdet. 

Gjutning av platta är 
igång nu och innan jul ska 
bjälklaget vara på plats.
Det nya äldreboendet 

beräknas stå klart i februari 
2024. Det blir ett modernt 
boende för våra äldre med 
hemtrevliga miljöer och 
närhet till både natur och 
centrala Borgholm. 
Vi hoppas även att det nya 
boendet ska underlätta vid 
rekrytering av personal. 

En modell av växthuset.

I vår får Åkerbohemmet ett fint växthus
I det nya växthuset kan de äldre odla, umgås, koppla av och 
träffa sina nära och kära. 

”Växthuset är kronan på verket i en upprustning av hela 
utemiljön”, säger Stefan Andersson Junkka, parkingenjör, 
och fortsätter: ”Vi har träffats i en arbetsgrupp tillsammans 
med enhetschef och medarbetare på Åkerbohemmet för 
att ta fram en modell som ska vara anpassad så att alla har 
glädje av växthuset". 

Och mycket mer är på gång när det gäller utemiljön på 
Åkerbohemmet. Det ska bli nya gångar och uteplats med 
marktegel, planteringar med rosor och hortensia, perenner 
och en liten blomsteräng, odlingslådor och spaljéer.

"Det är hög tid för renovering av innergården, den ska bli 
bättre tillgänglighetsanpassad, inbjuda till samvaro och 
upplevelser. Vi köper in material nu och påbörjar arbetet 
till våren. Jag har också tänkt ha en mild belysning så att 
man kan vara där ljumma sommarkvällar",   

säger Stefan 
Andersson 
Junkka. 

Forskning visar 
att odling och 
gröna miljöer 
är viktigt för 
hälsan och 
välbefinnandet. 
Många av våra 
äldre har odling som ett intresse. Fler kan 
säkert inspireras av ett växthus, att vara med vid utformning 
av den nya utemiljön och av att se hur planteringarna växer 
fram.

Projektet har möjliggjorts av en satsning från regeringen på 
ökad trivsel på landets äldreboenden. Socialförvaltningen 
sökte och fick medel, som bland annat har finansierat det 
nya växthuset på Ekbacka och nu detta.

Första spadtaget togs i september.



Ny förskola (och miniförskola!) i Gärdslösa
På Gärdslösa skola byggs en tillbyggnad i anslutning till 
nuvarande bebyggelse (norr om nuvarande förskola). I den 
nya delen blir det både förskola, fritidshem och matsal. 

Solcellsanläggningen på den nya delen blir den största 
hittills på kommunens fastigheter med en effekt på 90 kW. 
Det gör hela skolan självförsörjande och vi kommer även 
kunna lämna vidare el. Grön betong, som nu används, 
minskar klimatpåverkan och biokol ska blandas ned i 
marken vilket kompenserar för utsläpp orsakade av bygget.

”Det här gör att byggnaden kommer att klassas som 
klimatneutral. Den blir då den första klimatneutrala 
byggnaden i sydöstra Sverige”, säger Lars-Gunnar 
Fagerberg, teknisk chef på Borgholms kommun.

14 december är det taklagsfest och efter det börjar det 
invändiga arbetet.

Förskolan ska stå klar i juni och under sommaren påbörjas 
arbete med utemiljön.

Förskollärare Elin Hägglund fick idén till att under byggtiden 
göra en ”miniförskola” tillsammans med barnen på 
förskolan.

”Jag sitter med på byggmöten och när vi har planerat har jag 
varit med i processen. Då fick jag idén att barnen skulle 

få bygga en 
miniförskola,” 
berättar hon. 
Skanska 
nappade 
direkt och 
gav barnen 
hjälmar som 
de använder
när de 
bygger.

”Vi följer 
det stora 
bygget 
och gör 
en kopia. 
Det händer 
spännande 
saker varje 
dag med 
det stora 
bygget. 

Barnen har många tankar och idéer. 
Vad gör de, varför och vad händer sen?”, berättar Elin 
Hägglund.

Barnen har grävt och lagt 

grunden på mini-bygget 

med sand och stenar med 

hjälp av grävmaskin, traktor 

och spadar. De har även 

lagt rör till avloppen. 

Nya Åkerboskolan – snart dags för inflyttning!
Efter jullovet är det äntligen dags för inflyttning.  
Då står den nya huvudbyggnaden med bibliotek 
och matsal samt högstadiedelen klar.

Det har varit full fart på bygget, 50 hantverkare har varit på 
plats per dag och trots en del materialleveranser som dragit 
ut på tiden hålls tidsschemat. Eleverna ser nu fram emot att 
flytta in.  

”Det kommer vara helt nytt och fint. Fräscht när allt är 
splitternytt och oanvänt med nya fina möbler och skåp”, 
säger Elias Silverstrand och fortsätter: ”Det är bra att vi får 
närmare till multiarenan också. Nu kommer vi hinna dit även 
på kortare raster.”

”Det blir superbra med biblioteket i samma byggnad också. 
Då kan man lätt gå dit på raster också och sitta och läsa,” 
säger Thilde Palmér.

Skolan är platsbyggd 
och arkitektritad med 
en färgsättning i 
jordnära färger som 
passar Öland och 
stora fönster med 
mycket ljusinsläpp.

”Det är påkostade 
material som 
exempelvis 

ölandssten och vi har jobbat med bland annat 
akustikpanel för en behaglig ljudnivå”, säger Martin Jältås, 
fastighetsingengör.

”Energibesparingen är enorm jämfört med gamla skolan, 
det är en energisnål byggnad med bland annat ledbelysning 
och solceller”, säger André Nyström, drifttekniker.

Utemiljön har haft fokus på att stimulera eleverna till att 
vara ute på lediga stunder med variationsrika aktiviteter 
som uppmuntrar till lek och rörelse. Men det kommer också 
finnas platser med lugnare miljö med fina planteringar 
och träd. I huvudbyggnaden finns bibliotek, kök, matsal, 
arbetsrum, administration, elevhälsa och gemensamma 
lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och 
textil. Nästa steg är arbetet med lågstadiet och att renovera 
gamla biblioteket som ska inrymma musik och fritidsgård. 
Hela skolan ska stå klar till sommaren.
 

Förskolan börjar ta form.

En modell av växthuset.

Snart klart för inflyttning!

Elias Silverstrand åk 7, Gustav Holgersson åk 8, 

Kristina Alem Hagos och Thilde Palmér åk 6 ser fram 

emot att få börja i den nya skolan.



Borgholm växer
De nya spännande detaljplanerna som är på gång 
i Borgholms kommun är dels den i Stora Rör och 
dels den i Yttre hamnen i Borgholm, som båda 
kommer att möjliggöra nybyggnation och inflyttning 
till kommunen.

Detaljplanen för Stora Rör bearbetas inför ny granskning 
i samordning med Trafikverket och andra berörda aktörer, 
utifrån inkomna synpunkter. Granskning planeras till 
våren 2023. I samband med granskning planeras en 
markanvisningstävling för första etappen i väst. Målet 
med markanvisningstävlingen är att få en arkitektutformad 
bebyggelse som passar in med befintlig bebyggelse samt 
den kringliggande naturen.  Viktiga aspekter i tävlingen är 
kvalitet och hållbarhet, både i materialval och byggnation. 

Kommunen välkomnar byggherrar och arkitekter att anmäla 
sitt intresse, läs mer på www.borgholm.se/markanvisning

Detaljplanen för Yttre hamnen förbereds för att gå ut på 
samråd

1. Uppdraget
En detaljplan kan startas på olika sätt. 

Vanligast är att kommunen har behov av en 
ny plan för ett område och beslutar att ett 
planarbete ska påbörjas. En privatperson 
eller ett företag kan också ansöka om ett 

planbesked.  

Planbesked är en inledande utredning av 
områdets förutsättningar för det den sökande 

vill bygga. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar utifrån utredningen om en detaljplan 

ska tas fram, eller inte. Det är sedan 
kommunstyrelsen som beslutar 

vilka detaljplaner som
 ska prioriteras.

Bild: Del av Yttre hamnen, sett från ovan
Läs mer om våra detaljplaner, processen och planbesked på www.borgholm.se/detaljplaner

2. Samråd
När ett förslag på detaljplan 

tagits fram får de som påverkas 
av förslaget möjlighet att lämna 

synpunkter. Det kallas för samråd. 
Samrådet finns för att samla 
information i ett tidigt skede. 

Efter samrådet sammanställs de 
synpunkter som kommit in och 

förslaget bearbetas.

3. Granskning
Det bearbetade förslaget 

ställs sedan ut för granskning 
med ny möjlighet att lämna 

synpunkter. Efter granskningen 
kan kommunen göra mindre 

ändringar i planförslaget. 
Behöver förslaget ändras 
mer ska en ny granskning 

genomföras.

4. Antagande
Det är kommunfullmäktige 

som antar detaljplanen, 
medan mindre planer eller 

ändringar delegeras till miljö- 
och byggnads-

nämnden.

5. Laga kraft
Laga kraft är en juridisk term som 

betyder att ett beslut inte längre kan 
överklagas. Den nya planen börjar gälla 

när antagandebeslutet har vunnit laga kraft 
vilket sker när överklagandetiden gått ut 

eller när överklaganden avgjorts. 

En detaljplan får laga kraft tidigast tre 
veckor efter att beslutet att anta planen har 
publicerats på kommunens anslagstavla. 

Den nya planen anger hur marken 
får användas och vad

 som kan byggas.

De olika stegen för att ta fram en detaljplan
Detaljplaner styr hur mark och vatten får användas och 
hur bebyggelsen ska se ut inom ett avgränsat område. 
Bland annat hur byggnader kan placeras, dess storlek, 
höjd och antal kan anges i en detaljplan. Om du vill bygga 
nytt eller bygga om så ska du alltid kontrollera att dina 

byggplaner stämmer överens med reglerna som finns i 
detaljplanen innan du startar. Även när du ska köpa en 
ny fastighet är det bra att läsa igenom detaljplanen så 
att du vet vad som gäller för din fastighet. Saknas det en 
detaljplan gäller andra regler. 

En modell av Yttre hamnen



Stort intresse från näringslivet för vår satsning på samarbete med skolan 
I början av året startade vår satsning på 
samarbete mellan skolan och näringslivet, SKAL. 
Satsningen har fått stort genomslag bland våra 
lokala företag som vill vara med och knyta 
kontakter med ungdomarna.

Vi har redan nu samarbete med bland andra Böda Sand, Ica 
Nära Löttorpshallen, Ica Nära Klinta, Naturstenskompaniet, 
Lindbytvätten, Ica Supermarket Borgholm, LRF, Ekerum 
Resort och Ölands Bank. Under hösten har vi bland annat 
haft en work-walk i Löttorp där ungdomar från Åkerboskolan 
fick träffa sex olika företag på industriområdet. Elever från 
kommunen har även fått besöka flera lantbruksföretag och 
Rälla och Gärdslösa skolor har ett utbyte med Ekerum 
resort där eleverna får lära sig om vad man jobbar med på 
en hotell- och konferensanläggning.

”Kompetensförsörjningen är en av företagens största 
utmaningar. Att då kunna knyta kontakter med ungdomar 
tidigt är en möjlighet att få ungdomar intresserade av de 
jobb som finns på hemmaplan. Företagen får möjlighet att 
upplysa framtidens arbetskraft om vilka kompetenser man 
efterfrågar”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Annat lärande
Målet är att eleverna ska få pröva på praktiska aktiviteter 
som de inte kan erbjudas inom skolans väggar. 
Förhoppningen är att väcka nyfikenhet kring vilka jobb som 
finns och vad som skulle kunna passa en

Ölands Bank deltar genom att utveckla elevernas kunskap 
om privatekonomi och om vilka olika yrken som finns på en 

bank. Satsningen ska bidra till att elever i kommunen 
blir inspirerade att lära sig om och ta ansvar för sin 
privatekonomi, samtidigt som de får kunskap om banken 
som arbetsplats.

– ”Ung Ekonomi, som vi kallar det, innebär att vi är ute i 
skolorna och undervisar i privatekonomi”, säger Anneli 
Nilsson VD Ölands Bank och fortsätter:

”Det är en del i vårt samhällsengagemang. Som bank 
brinner vi naturligtvis för privatekonomi, och särskilt 
viktigt är det att våra barn och unga tidigt får ett sunt 
förhållningssätt till pengar. I det här samarbetet med 
kommunen får vi dessutom chans att visa unga några av 
möjligheterna den lokala arbetsmarknaden har att erbjuda”.

Trygga gymnasieval
Återkommande aktiviteter där elever genom alla sina nio år 
i grundskolan möter omvärlden och lär om arbetsmarknad, 
branscher och yrken gör eleverna tryggare i sina 
gymnasieval.

”Det är tydligt att det betyder mycket för eleverna att komma 
utanför klassrummet och få visa upp nya sidor av sig själva. 
Det är fantastiskt att företagen vill ställa upp och hjälpa 
eleverna”, säger Anna Sköld, projektansvarig för SKAL och 
fortsätter:

”Vårt samarbete rimmar fint med kommunens vision `Med 
gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun 
till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.̀ ”

På studiebesök hos Åkerbo VVS... ...och hos Kenneth Sturesson i Sandby

Nu finns Forum Borgholm för dig som 
är företagare!
Forum Borgholm är till för dig som vill etablera 
ett företag, utveckla ett befintligt företag eller 
arrangera ett evenemang i vår kommun. 

Här får du träffa alla nödvändiga kontakter för ditt ärende 
vid ett och samma tillfälle. Målsättningen är att du som 
företagare i kommunen ska få hjälp att samordna möten 
och kontakter med rätt människor inom kommunen. 

Läs mer och boka tid på www.borgholm.se/forumborgholm

Företagsklimatet förbättras igen
 
Borgholms kommun har under 2022 klättrat 
fem placeringar i Svenskt Näringsliv ranking av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner. 

Undersökningen visar att vår kommuns utveckling de 
senaste fem åren tillhör landets mest stabila - vi är en av 
de tio kommuner som gör den största förbättringen under 
femårsperioden. ”Särskilt glädjande i årets resultat är att 
vi upplevs mer serviceinriktade. Här klättrar vi 42 platser 
mot förra undersökningen. Service och bemötande är en 
färskvara och det måste vi alla ha med oss i varje kontakt 
med våra företag”, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.



På Fritidsbanken kan du låna sport- och 
fritidsprylar, så att du enkelt kan prova på olika 
fritidsaktiviteter utan att det kostar något. 

Fritidsbanken och Återbruket har insamlingsboxar vid 
Kalleguta och Böda återvinningsstationer. Fritidsbanken 
har även en insamlingsbox utanför butiken i Borgholm. 
Har du sportutrustning som du inte längre behöver är du 
välkommen att skänka den – så blir den till glädje för någon 
annan!

Fritidsbanken finns på Storgatan 41 i Borgholm. I samma 
lokaler hittar du Återbruket. Välkomna!

Behöver du utrustning till vintersäsongen? 
Välkommen att låna på Fritidsbanken!

Full fart på idrottsskolan
Vi hälsade på när idrottsskolan för 12-15 år 
provade på klättring.

Vi har i flera år erbjudit idrottsskola för årskurs ett och från 
och med i år satsar vi även på idrottsskola för barn och 
ungdomar mellan 12 och 15 år. Här får de kostnadsfritt 
testa på olika aktiviteter. Gruppen är taggad att få prova 
och lyssnar på tränarens instruktioner. 

”Det är roligt att få testa på olika saker och roligast hittills 
var padel men jag tror att jag kommer tycka om det här 
också”, säger Ofelia Karlsson, 13 år, innan hon testar att 
klättra en bit upp för att sedan känna hur det känns att 
ramla i den tjocka mattan.

”Det där var kul, säger hon och fortsätter högre upp.

Idrottsskolan är kostnadsfri och tanken är att deltagarna 
ska få testa på flera olika aktiviteter för att hitta just sin grej. 
Med deltagare från alla kommunens skolor får de också 
en möjlighet att lära känna varandra och få nya kompisar. 
Gruppen har hittills provat bland annat golf, budo, friidrott 
padel och skate.

Leon Jagusch, 13 år, 
testar att klättra med 
rep och sele och får 
hjälp av instruktören.
”Det här var riktigt 
roligt”, säger han när 
han firas ner efter 
första försöket och har 
inte riktigt tid att prata 
mer innan han ska upp 
igen.  

Idrottsskolan lockar till nya intressen
”Vi startade idrottsskolan för högstadiet för att när man 
kommer upp i tonåren kan intresset för den aktivitet man 
haft under låg- och mellanstadiet svalna och man slutar”, 
säger Magnus Alfredsson från Förebyggande teamet och 
fortsätter: 

”Då kan det vara svårt att hitta någon ny aktivitet som man 
tycker är kul. Med hjälp av idrottsskolan och föreningarnas 
stora engagemang kan vi då hjälpa till att hitta något nytt 
som man tycker är roligt. Vår förhoppning är att högstadiets 
idrottsskola ska växa under de närmsta åren och bli lika 
populär som idrottsskolan för årskurs ett är”,

Eva Björkman från Ölands 
klätterklubb är glad för 
satsningen på äldre barn. 

”Våra grupper i de yngre 
åldrarna är fulla men för 
den som är 13 år och äldre 
finns det plats om man är 
intresserad och vill klättra 
mer,” säger Eva Björkman.

Leon Jagusch får hjälp av en instruktör på Ölands klätterklubb.

Klättring passar för alla åldrar.



2022 en succé för Borgholms Slott
En summering av året visar att 2022 besöksmässigt blev ett 
av de bästa någonsin. Konserter, barnaktiviteter, guidade 
turer och utställningar har bidragit till att skapa en stark 
dragningskraft till Ölands största besöksmål.

”Vi är glada och stolta över vår verksamhet som lockat 
både nationella och internationella gäster under året”, säger 
slottschef Tommy Josefsson.

I år har slottet varit öppet 220 dagar och antalet besökare 
landade på 128 000, vilket är en ökning på 36 procent 
jämfört med 2018.

”Det här är mycket fina siffror. Våra säsongsanpassade 
barnaktiviteter från påsk till höst har varit mycket 
uppskattade och att vi återigen kunde ha konserter på 
borggården efter två års uppehåll har varit extra roligt och 
stämningshöjande”, säger Tommy Josefsson.

Slottets portar har stängt för besökare i år, men nu pågår 
planeringen för fullt inför 2023.

”Vi ser verkligen fram emot nästa år. Vi har mycket på 
gång, både när det gäller konserter, nya barnaktiviteter och 
kommande utställningar. Vi återkommer med ett fullspäckat 
program inför nästa slottsår”, avslutar Tommy Josefsson.

• Skridskoåkning - nytt för i år är den nya banan 
i Mejeriviken (om vädret tillåter och det blir 
tillräckligt med många kalla nätter)

• Muminteater 17 december
• Tomtesmyg i Rällaskogen och Löttorp 

 
Läs mer på www.borgholm.se/lov

Aktiviteter för seniorer
 
Det finns mycket att göra för den som vill aktivera 
sig, umgås och ha roligt i Borgholms kommun!

I Borgholm bjuds alla pensionärer varje onsdag klockan 14 
in till Folkets hus där det arrangeras olika aktiviteter och 
fika. Ingen föranmälan.

Solweig Löfsved bjuder varje onsdag klockan 10.30 in till att 
promenera tillsammans, samling vid Löttorps bygdegård. 
Ett bra tillfälle att ses och röra på sig. Ingen föranmälan 
behövs!

Första måndagen i månaden anordnas träffar med fika 
och aktiviteter för dig som är 70 plus och bor ensam från 
Sandvik och norr ut på Öland. Träffarna hålls klockan 13-15 
i Cirkelhuset i Löttorp, Sankt Olofs Kapell i Byxelkrok och i 
hembygdsföreningens lokal i Böda. Det är kostnadsfritt men 

anmäl ditt intresse i förhand 
till Karin Borgvall på telefon: 
072- 399 10 95.

Välkommen att besöka någon 
av våra träffpunkter i Rälla, 
Borgholm eller Löttorp. Här 
kan ni ses och äta lunch, 
umgås och det anordnas olika 
aktiviteter. Ni når Träffpunkt 
Åkerbohemmet på telefon: 0485-882 63, Träffpunkt 
Solrosen på Strömgården på telefon: 070-606 24 och 
Träffpunkten i Rälla på telefon: 0485-880 78.

En annan satsning som ska inspirera till aktivitet är den med 
våra aktivitetssamordnare. De hittar på olika aktiviteter för 
alla som bor på vård- och omsorgsboenden. 

Håll utkik efter 
äldreveckan i 

april! Då erbjuds 
en mängd 

aktiviteter för 
pensionärer i vår 

kommun. 



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

Besöksadress
Torget, Östra Kyrkogatan 10

Postadress
Box 52, 387 21 Borgholm

Borgholms kommun

Snart är sommaren 
här! Sök så ringer vi 
upp dig och pratar 
jobb!

Sök direkt via 
QR-koden

Läs mer och sök sommarjobb här: www.borgholm.se/jobba-hos-oss

Jul-
kryss!

Vem ska få kultur-
priset 2023?

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. 
Du kan nominera via vår 
e-tjänst ”kulturpris” som du 
hittar på kommunens hemsida 
eller skicka ditt förslag till 
kommunen. Märk kuvertet 
”kulturpris”. Lämna ditt förslag 
senast den 15 mars 2023.

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

Skicka sidan till 
Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm

Glöm inte att skriva dina 
kontaktuppgifter!


