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KOMMUNALA MÅL

NATIONELLA MÅL

- Erbjuda god kommunal service
i hela kommunen

- Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag”
(Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet)

- Utveckla omsorgen utifrån individens
delaktighet, inflytande och behov
- Differentierat boende
(hyresrätter, bostadsrätter, villor m fl former)
- Undanröja hinder för utveckling av boende i
hela kommunen, beakta särskilt utbyggnad
av VA-nätet, på ett säkert och miljömässigt sätt
- Stimulera möjligheter till boende
utanför kommunens tätorter
- Utveckla våra skolor till att vara landets bästa
skolkommun.
- Utbyggnad av vatten och avlopp
utanför tätorterna

- Allt dricksvatten ska vara hälsosamt och
säkert. (Sveriges geologiska undersökning
(SGU) och livsmedelsverket)
- God bebyggd miljö
(Sveriges nationella miljömål, nr 15)
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.”
(Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet)

- God plan- och markberedskap
- Utformning av boendeområden
med kommunal service

FÖRUTSÄTTNINGAR - BOENDE / SERVICE

- Grönområden och allmänna platser
med god standard
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- Bostadsmarknadspolitikens mål är långsiktigt
väl fungerande bostadsmarknader där
efterfrå gan och utbud av bostäder
svarar mot behoven.
- överväga möjligheterna att stärka hyresrättens
ställning på bostadsmarknaden (Boverket)

- Verka för en god arkitektur som är
framåtblickande och förankrad i platsens särart

REGIONALA MÅL

EU:s MÅL

- Mål: Inflyttningen till länets kommuner ska öka
(RUS - Befolkning och välfärd)

- Utveckla en allmän social bostadspolitik efter
nya förutsättningar.
(FN:s habitatsdeklaration, 1996)

- Mål: Utbildningar i Kalmar län
ska hålla hög kvalitet
(RUS - Lärande och kompetensförsörjning)
- Mål: Den generella utbildningsnivån ska höjas
(RUS - Lärande och kompetensförsörjning)
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- Anpassa byggnader och byggda miljöer till
kretsloppssamhällets krav och kraven på sund
inomhusmiljö och god tillgänglighet för alla.
(FN:s habitatsdeklaration, 1996)
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Bebyggelseutveckling

BOENDE
Inledning
Var människor väljer att bosätta sig beror idag, på samma
sätt som förr, till stor del på vilka förutsättningar platsen
har att tillgodose de elementära behoven av vatten, mat
och skydd. Anledningen till att södra Öland är omtyckt och
att de boende trivs bra här, beror snarare på vad som finns
utöver det grundläggande. Möjligheten att bo nära havet,
naturen och landskapet tilltalar alltfler. Kulturlandskapet som
präglats av flertusenårigt brukande av jorden ökar för många
boendekvaliteten genom landskapsbildens variation, dess ljus
och rymd. Många betesmarker inbjuder också till vandring och
promenader. Det övergripande målet för kommunen är att flera
ska trivas i Mörbylånga kommun så att antalet invånare växer
till 16 000 år 2025.
Närheten till arbetsmarknadsregionen kring Kalmar är också
en viktig faktor varför många väljer Mörbylånga kommun
som sin hemort. Ett utökat antal platser på förskola, skola och
serviceboende för äldre är även de centrala frågor där strategisk
planering av kommunens markresurser blir avgörande.
Stora delar av kommunens areal är skyddad på grund av sina
höga natur- och kulturvärden. Kommunen ser positivt på dessa
skydd, eftersom det är tack vare bevarande och utveckling
av kultur- och naturmiljöerna som Mörbylånga kommun är
vad det är idag och upplevs attraktivt. Kommunen ser goda
möjligheter genom en balans mellan utveckling och förvaltning
av skydden i planeringen.
Befolkningfördelningen i procent mellan
de tre kommundelarna
1960

Under förhistorisk tid var betydande delar av den öländska
bebyggelsen koncentrerad till öns centrala delar och det
område som vi idag kallar Mittlandsskogen. Anledningen till
att man valde att leva här var förmodligen att markerna var
mycket bördiga vid de våtmarker som då var vanliga här. Man
byggde på torra höjder och ofta i anslutning till dessa bördiga
marker. Idag kan man hitta många spår efter den här tiden i
form av husgrunder och stensträngar.
Bebyggelsen och geologin

Under medeltiden flyttade man stora delar av bebyggelsen från
Ölands centrala delar till de lägen som byarna har ännu idag;
uppe på de torra strandvallarna på östra sidan och i anslutning
till öns västra landborg. Det var med andra ord under denna tid
som grunden till dagens radbyar anlades. En radby är en ”by
vars gårdsbebyggelse ligger i rad på endera eller båda sidorna
om en väg” (NE). Innan gårdarna byggdes uppe på de torra
markerna; landborgen och strandvallarna, hade det oftast bara
legat enstaka gårdar och gravfält här. Medeltidens byggnation,
med sin starka koppling till geologin innebar självklart också
att vägarna drogs på höga punkter i landskapet. Alla gårdar i
radbyn hade åkrar och ängsmarker och det som återstod var
betesmarker, vilka utgjordes av sjömarkerna och Stora Alvaret.
Betesmarkerna användes gemensamt av gårdarna i radbyn.
Malmbebyggelse

Historiskt har många byar förändrats över tid i hela kommunen.
Byarna har generellt flyttats eller anlagts på sina nuvarande
lägen under medeltiden. Sedan medeltiden har de utökats med
fler gårdar och under 1800-talet vuxit med s.k. malmbebyggelse i byns utkant. Malmbebyggelse är en småskalig bebyggelse
där dagsverkare och hantverkare ursprungligen bodde på byns
gemensamma mark. De olika delarna är synliga än idag.

Befolkning i procent, indelat i tre
delområden den 31-12-2006
Norra kommundelen (4186 invånare)

Förändrade ägogränser

Mellersta kommundelen (3930 invånare)

När förutsättningarna för jordbruket förändrats och rationaliserats, har detta lett till att antalet jordbruk blivit färre och de små
ersatts av storskaligare jordbruk. Sedan 1981 fram till 2010
har antalet jordbruksföretag i kommunen nästan halverats.
Dessa förändringar får självklart konsekvenser i byarna
och landskapet. Ibland har byggnader som tidigare tillhört
jordbruket fått ny användning, medan andra idag står övergivna
och ibland riskerar förfall och rivning. En annan utveckling
är att malmhusen inte längre bebos av dagsverkare inne på
gårdarna eller hantverkare, utan ofta har blivit attraktiva
säsongsboenden. Förändringarna som byarna genomgått och
genomgår är läsbara rumsligt, eftersom byarna består av hus
och bebyggelsestrukturer, från olika tider, i olika skala osv.
Förändringarna är också tydliga innehållsmässigt, en f.d. lada
kan ha fått nytt innehåll och blivit gårdsbutik eller bokhandel.
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Södra kommundelen (2916 invånare)
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2006
Befolkning i procent, indelat i tre
delområden den 31-12-2006
Norra kommundelen (9082 invånare)
Mellersta kommundelen (3341invånare)
Södra kommundelen (1097 invånare)

Samlad bebyggelsestruktur
2012
Befolkningen i procent, indelat i tre
delområden den 31-12-2012
Norra kommundelen (9907 invånare)
Mellersta kommundelen (3345 invånare)
Södra kommundelen (1004 invånare)
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Då det gäller nutida och framtida bebyggelseutveckling, av
såväl bostäder som verksamheter, så vill kommunen aktivt
arbeta för att styra bebyggelsen så att den passar väl in i
befintliga strukturer. Närheten till befintlig infrastruktur och
vägar är en tungt vägande faktor i samband med lokaliseringen
av ny bebyggelse. Stor restriktivitet råder när det gäller spridd
bebyggelse. Kommunen ser det som viktigt av att skydda
befintliga strukturer och det typiskt öländska, men en mer

samlad bebyggelse för också med sig synergieffekter som
minskat transportbehov och mer samlat befolkningsunderlag
till kollektivtrafikstråk.

service, arbete, skola och mataffärer, kan tillsammans utgöra
huvudförklaringarna bakom befolkningsminskningen och den
ojämna åldersfördelningen.

Demografi

Bostäder

Om man tittar på befolkningsutvecklingen över tid ser man
att befolkningen totalt sett ökar i kommunen. Däremot är
skillnaderna stora mellan tendenserna i de tre kommundelarna
Sydöland, mellersta och norra kommundelen.

Den boendeform som är absolut vanligast i samtliga kommundelar, både i och utanför tätorterna är småhus. Med småhus
menas hus som innehåller en eller två bostäder. De vanligaste
typerna av småhus är villor, fritidshus, parhus, radhus och
kedjehus. År 2012 fanns drygt 4500 enfamiljshus som beboddes under hela året och 3400 stycken småhus som beboddes
säsongsvis, enligt Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Utvecklingen går mot att fler bor och bosätter sig i norra kommundelen, där närheten till flera städer och orter med service,
skola och arbete finns. Här kan man leva nära landskapet och
naturen, men ändå ha närheten till servicen. I denna del av
kommunen är fördelningen mellan olika åldersgrupper också
relativt jämn, i förhållande till de andra två kommundelarna.
I mellersta kommundelen är invånarantalet stabilt, eftersom
man varken kan se några större befolkningsökningar eller
minskningar under senaste decennierna. Åldersmässigt är
spridningen mellan olika åldersgrupper ojämn, eftersom
andelen barn, ungdomar och unga vuxna är relativt låg i
jämförelse med åldersgrupperna från 35 år och äldre. Detta
kan på sikt innebära en befolkningsminskning och ytterligare
åldersförskjutningar.
I motsats till norra kommundelen, minskar invånarantalet
stadigt på Sydöland. Här är också skillnaderna stora mellan
de olika åldersgrupperna, där befolkningen är äldre och
andelen barn och ungdomar (yngre än 19 år) är låg. En äldre
befolkning i kombination med låg inflyttning, långa avstånd,
dåliga allmänna kommunikationer med buss och långt till

385

Boendeformer
år i kommunens
Boendeformer
i kommunens
tre delområden, 2012
tre delområden:

3166

Behov av hyresrätter

Utbudet av andra boendeformer, såsom hyreslägenheter är
mycket begränsat i stora delar av kommunen och finns främst i
de större tätorterna Färjestaden och Mörbylånga. Kommunala
hyreslägenheter finns i Färjestaden, Skogsby, Algutsrum,
Gårdby, Mörbylånga, Södra Möckleby och Grönhögen i
söder. Det är högt söktryck på lägenheterna i orterna kring
brofästet. I Färjestaden är trycket på hyreslägenheter stort i
alla lägenhetsstorlekar. Ungefär 70-80 sökande går på varje
ledig lägenhet. I Algutsrum och Skogsby är trycket också
ganska högt. I Gårdby finns sex hyreslägenheter i markplan.
I Mörbylånga är efterfrågan på hyresrätter relativt stort med
ungefär 10-15 intressenter på varje lägenhet. I Södra Möckleby
är det balans mellan behov och tillgång vad gäller kommunens
hyreslägenheter. I Grönhögen är det brist på hyreslägenheter,
eftersom antalet lägenheter bara uppgår till åtta stycken och
dessutom är omsättningen på dem mycket låg. Efterfrågan på
lägenheter på utanför samhällena är svårbedömd eftersom den
typen av boende saknas på landsbygden. Bostadsrätter finns i
Algutsrum, Degerhamn, Färjestaden och Mörbylånga.
Fritidsbostäderna i kommunen är dels koncentrerade till fritidshusområden, men ligger också mer integrerad bland annan
bebyggelse i t.ex. byar och tätorter. Fritidsstugeområdena är
ofta småskaliga och sammanhållna områden där husen ofta är
enkla i sin utformning för att passa ett enkelt fritidsliv på natureller havsnära platser. Dessa fritidshus är nästan uteslutande
byggda för säsongsboende. Fritidshusområden hittar man bland
annat i Risinge hamn, Tveta, Saxnäs, Joels udde (Färjestaden),
Eriksöre och Sandbergen. I nästan samtliga radbyar och
malmar, men även i tätorterna runt om i kommunen, finns
exempel på gårdar, malmhus eller enfamiljshus som numera
bebos säsongsvis.

Nya bostäder
I samband med planerande och upprättande av nya bostäder
gäller som regel att all tillkommande bebyggelse ska prövas
genom planläggning. Undantag kan göras endast för enstaka
bebyggelse utan större påverkan för omgivningen inom
områden där begränsad efterfrågan på mark råder. I samband
med planläggning av nya bostadsområden väger kommunen
bl.a. in aspekter som beaktande och utnyttjande av befintliga
kulturmiljövärden, god arkitektur, tillgänglighetsperspektiv och
anslutning till vägnät för bilar, cyklister och fotgängare.
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Småhus ej i
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flerbostadshus
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flerbostadshus

Övrigt

3

Den sociala aspekten är också av stor betydelse för att
boendemiljöer lokaliseras så att ett rikt socialt och kulturellt liv
främjas och förutsättningar för möten mellan människor kan
skapas. Kommunen eftersträvar att integrera bostäder som är
ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24
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anpassade för äldre- och funktionshindrade med annat boende
och att integrera möjligheten för icke-störande verksamheter i
bostadsområden. Tanken med det är att bebyggelsen ska vara
levande och anpassad till de unika förutsättningar som platsen
ger. Ny bebyggelse ska ske i överensstämmelse med platsens
kvaliteter och vara förenligt med att skapa förutsättningar för
fungerande sociala strukturer.

förlängning av landskapet är viktigt att bevara och utveckla.
Detta är inte minst viktigt för att bevara och utveckla det
unika för kommunen och Öland. De befintliga strukturerna är
tillgångar som förtjänar att beaktas vid all nybyggnation och
förändring, såsom nya vägdragningar, schaktning osv. Det
unika landskapet, det lokala och platsbundna upplevs också
ofta som attraktivt, eftersom det är unikt då det skiljer olika
platser, landskap osv åt.

Lägenheter

Platser och byggnader med arkitektoniska kvaliteter öppnar
generellt upp för många möjligheter, vilket gör att de kan
anpassas och fyllas med olika innehåll över tid. I kommunen
finns många goda exempel på byggnader som hittat ny
användning över tid och anpassats. Ett gott exempel är en
f.d. industribyggnad, tillhörande det gamla sockerbruket i
Mörbylånga som idag huserar fritidsgården Zokker, en ateljé/
verkstad och en maskinreparatör. Tegelbyggnadens generösa
och kvalitativa rum tillsammans med materialens hållbarhet har
anpassats efter nytt innehåll och flera olika verksamheter möts
här. Byggnaden har genom anpassningar mött en ny tid och
fått nytt innehåll. Ett annat exempel på en byggnad som fått ny
användning i Mörbylånga är Köpingsskolan. Köpingskolan är
idag inte en skola, utan innehåller ett antal hyresrätter.

Byggandet av mindre lägenheter ska främjas i kommunen
för att skapa möjligheter för den enskilda människan att välja
det boende som passar henne bäst. Idag finns ett överskott
av boende i villor och småhus, samtidigt som det finns brist
på framför allt mindre lägenheter i området i- och omkring
Färjestaden. Ett viktigt mål med bostadsbyggandet i Färjestaden är att utreda möjligheterna att förtäta tätorten. På många
håll finns stora outnyttjade ytor som skulle kunna användas
för uppförande av bl.a. bostäder. Förtätning av Färjestadens
ger en mer levande tätort med bättre tillgänglighet och närhet
till service och fler människor i rörelse som bidrar till ett mer
levande stadsliv. Kommunen arbetar också med att ta fram en
s.k. grönstrukturplan för att säkerställa och skapa nya gröna
rum och sammanhang i Färjestaden.

Bostadsbrist
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Stigande havsnivåer
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En begränsande faktor i samband med nybyggnation är det
faktum att stora delar av de största tätorterna i kommunen
ligger lågt i förhållande till havets yta. Större delen av Mörbylånga köping och stora delar av centrala Färjestaden ligger
på en nivå som är lägre än 2,5 meter över havets yta. För att
förebygga omfattande skador på egendom och trygga befintliga
och potentiell bebyggelse, har kommunen satt en lägsta tillåtna
golvnivå för ny bebyggelse på 2,5 meter. Det motsvarar en
förväntad havsnivåhöjning på ca en meter under de kommande
100 åren samt den högsta höjningen av medelhavsnivån vid
extrema oväder på ca en och en halv meter. Gränsen 2,5 meter
gäller i första hand nybyggnation av bostäder, medan anläggningar och kompletteringar med enklare funktioner som är
beroende av strandnära läge, t ex kiosker och serveringar, kan
tillåtas med en lägsta golvhöjd lägre än 2,5 m. För samhällsviktig verksamhet som exempelvis skola, vårdinrättningar och
reningsverk bör höjden över havsnivån vara högre. Ett arbete
pågår i länet med att ta dram regionala riktlinjer för lägsta
rekommenderade golvnivå för ny bebyggelse. Mörbylånga
kommun väljer att avvakta framtagandet av dessa riktlinjer
innan man ändrar de kommunala riktlinjerna. En stor framtida
utmaning blir att skydda den befintliga bebyggelsen i samhällena som ofta ligger lågt i förhållande till havets nivå.

Ny användning
Traditionellt har befintlig bebyggelse och markanvändning
ofta haft en mycket stark koppling till varandra och det kanske
starkaste värdet i det öländska landskapet är kopplingen mellan
bebyggelse, markanvändning och geologi som tillsammans
skapar landskapet. Ett exempel på denna starka koppling är
bebyggelsens läge i landborgens sluttning på västra sidan
och uppe på strandvallarna på östra sidan. Andra viktiga
värden finns i befintliga strukturer, såsom markanvändning,
vägarnas utsträckning i landskapet och den sammanhållna
bebyggelsen som möjliggör ett öppet öländskt landskap utanför
bebyggelsen. De öppna markerna och vyerna, förutsätter en
sammanhållen bebyggelse på Öland. Att bebyggelsen är en
, antagandehandling 2015-03-24

Totalt sett råder det brist på bostäder i kommunen. Detta visar
sig främst i en brist på mindre boenden och hyreslägenheter
i centralorten Mörbylånga, men också i Färjestaden och flera
andra tätorter, samt ute på landsbygden. Ute på landsbygden
är småhus i stort sett den enda boendeformen. Detta högst
begränsade utbud av alternativ, kan innebära svårigheter för
t.ex. unga vuxna eller gruppen äldre att bosätta sig eller bo
kvar på många platser runt om i kommunen. Det homogena
utbudet kan också leda till att man tvingas flytta från en trakt
man trivs i eller skulle kunna trivas i för att istället bosätta
sig där bostadsutbudet är större. Det är svårt att veta hur stort
behovet är av fler boendealternativ, framförallt på landsbygden.
Svårigheten ligger i att det varken finns någon kartläggning
av bostadsbehovet eller uppgifter om antal lediga lägenheter
i förhållande till intressenter då lägenhetsutbudet är näst intill
obefintligt.
De som framförallt drabbas av bristen på flera boendeformer
jämte småhus är bland annat åldersgrupperna yngre, äldre,
barnfamiljer och svaga samhällsgrupper. I förlängningen får
bristen på fler boendealternativ effekter på hela samhället.
Utbudet av olika boendealternativ påverkar bl.a. samhällets
sammansättning, ekonomi, arbetsmarknad, in- och utflyttning,
tjänster, service osv, eftersom samhället blir mer homogent.
Möjligheten att flytta från villan eller gården till ett mindre och
många gånger billigare boende, kan innebära att man tvingas
hålla kvar vid en bostad som man inte orkar med och som
ligger långt från service. (Regional Bostadsanalys Kalmar län
2013 och Mörbylånga Bostads AB)

Boenden
Boenden för ensamkommande flyktingbarn finns i Mörbylånga.
Boendet heter Bidaya och består av två huslängor med 13
platser, där tre av platserna alltid är öppna för flyktingbarn
som inte fått uppehållstillstånd. Mörbylånga kommun tar
genom avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen emot 20
flyktingar per år. För de flyktingar som är över 18 år finns cirka
20 lägenheter i kommunen. Kommunen ansvarar för att de får

bostad, skolgång, äldreomsorg och annan kommunal service
och omsorg.
Särskilt boende, SÄBO kan vara demensboende eller omvårdnadsboende. SÄBO finns i Mörbylånga på Villa Viktoria
(demensboende), Lindero (omvårdnadsboende) och Rönningegården (omvårdnadsboende, demensboende, korttidsvistelse
och växelvård) och i Färjestaden på Äppelvägen (demens- och
omvårdnadsboende). På boendena finns dagverksamheter för
de boende. Verksamheterna har även öppna aktiviteter för
allmänheten någon eller några dagar i veckan. I Södra Möckleby finns idag inga särskilda boenden efter nedläggningen
av två avdelningar. Efterfrågan på SÄBO är särskilt stort i
Färjestaden.
En servicelägenhet är ett mellanting mellan särskilt boende
och hemmiljön. Om du har behov av trygghet, närhet till
matservering eller aktiviteter kan servicelägenhet vara ett bra
alternativ. Servicelägenheter finns i Skogsby, Södra Möckleby
och Mörbylånga. I Södra Möckleby är flera av dessa boenden
tillgänglighetsanpassade. Trycket på servicelägenheter har för
närvarande minskat i Södra Möckleby.
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I kommunen finns inga trygghetsboenden. Om en person har
behov av att bo på trygghetsboende baseras det inte på något
biståndsbeslut. Ett trygghetsboende innebär att de boende har
tillgång till en gemensamhetslokal och att man precis som i
vilken bostad som helst kan ha tillgång till hemtjänst.

Mellankommunala intressen
I Kalmar är det högt tryck på lediga bostäder och tomtmark i
attraktiva lägen. Bostadsförsörjningen i regionen som helhet
är ett mellankommunalt intresse där Mörbylånga kommun
och Färjestaden kan bidra med attraktiva markområden för
människor som vill bo nära service, natur och goda kommunikationer.
Ur ett regionalt och lokalt perspektiv är det viktigt att
tillgodose behovet av mindre lägenheter och framför allt
hyresrätter i tätorterna, men också på landsbygden för att bl.a.
en föryngring ska vara möjlig i delar av kommunen som håller
på att avfolkas. Genom att bygga fler och mindre lägenheter
kan kommunen skapa förutsättningar för en fortsatt inflyttning
till kommunen och samtidigt möta kommuninvånarnas
bostadsbehov på olika platser i kommunen.

Exempel på klimatanpassningsåtgärd för att säkra befintlig bebyggelse i Mörbylånga
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SERVICE
Grundskola, kommunal
Glömminge
Grundskola, privat

Inledning
Tillgång till rent vatten och närhet till ett varierat serviceutbud
är fundamentalt viktigt. Tillgång till service och fungerande
vatten- och avloppslösningar är tillsammans med möjligheten
att försörja sig, grundkrav i samhället.

Förskola
Algutsrum
Eftergymnasial utbildning
Äldreboende
Färjestaden

Trygghetsboende

9907 invånare i norra
kommundelen
(31 december 2012)

Vårdcentral,
Tandvård
Gårdby
Räddningstjänst
Vickleby

Ett betydande hinder för den fortsatta utvecklingen av kommunen är begränsningar gällande vatten- och avloppssystemen.
Dricksvattenfrågan är avgörande för en fortsatt tillväxt i
kommunen. Att skydda kommunens vattentäkter är en högt
prioriterad fråga för att skydda tillgången till vatten för de
människor som ska bebo kommunen i framtiden. Kommunen
vill verka för en god samhällsservice som sätter människors
behov i fokus, därför är utbyggnaden av vatten- och avlopp
samt strävan efter att tillgodose alla kommuninvånare med
kommunal service prioriterade frågor i den kommunala verksamheten. Ett tematiskt tillägg i form av en VA-plan tas fram
där dessa frågor mera ingående belyses.

Fritidsgårdar
Matvaruaffär
Mindre lanthandel

Mörbylånga

Apotek
Systembolag
Alby

Bibliotek

3345 invånare i melle
kommundelen
(31 december 2012)

Degerhamn

1004 invånare i sydöl
(31 december 2012)

Vattenförekomster och Vattenförsörjning

FÖRUTSÄTTNINGAR - BOENDE / SERVICE

I kartan från SGU som redovisas i detta avsnitt framgår
översiktligt var de viktigaste grundvattenförekomsterna i kommunen finns och vilka uttagsmöjligheter som finns i respektive
del av kommunen. Problematiskt är att en stor andel av de mest
betydelsefulla grundvattenförekomsterna i kommunen ligger
på västra sidan i anslutning till marker med mycket produktiv
jordbruksmark. I dessa fall blir det ofta motstående intressen
mellan två för kommunen viktiga försörjningar. I områden
med intensivt jordbruk blir följden ofta höga nitrathalter i
grundvattnet, vilket medför att vattnet inte alltid är tjänligt som
dricksvatten.
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I förslagsdelen redovisas ett flertal områden som kan bli
viktiga för kommunens framtida vattenförsörjning. I vattenförsörjningsplanen för Öland som färdigställts under hösten
2014 redovisas ett antal olika möjligheter för hur kommunen
ska kunna trygga den framtida vattenförsörjningen. De olika
alternativen som redovisas i förslagsdelen, innebär bl.a. ett ökat
uttag i kommunens befintliga vattentäkter, samtidigt som ett
antal områden ska avsättas för fortsatt utredning om framtida
möjligheter till ökat uttag av dricksvatten.
I kommunens VA-plan som ligger som ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen, finns en prioritering som visar hur planerna
för den framtida utbyggnaden av VA-nätet ser ut.

Dricksvatten
Ytvatten i form av sjöar saknas inom kommunen och dricksvattenproduktionen är helt beroende av det grundvatten av god
kvalitet som finns. Att skydda de befintliga vattentäkterna inom
kommunen, bl.a. via vattenskyddsområden (se Delaktighet/Säkerhet, Vattenföroreningar och Vattenskyddsområden), för att
hindra att de förorenas och i värsta fall helt slås ut är därför av
största vikt. Även möjliga framtida vattentäkter är viktiga att
skydda. Kommunen har för avsikt att den kommunala vattenförsörjningen under alla omständigheter måste vara säkerställd
och prioriteras före andra intressen. Det vatten som produceras
och distribueras inom det kommunala dricksvattennätet är av
god kvalitet. Kvantiteten är god på den västra sidan, men sämre
på den östra, där det allmänna dricksvattennätet i dagsläget
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är mindre utbyggt. 2012 var den sammanlagda längden
dricksvattenledningar cirka 35 mil inom kommunen. Behov
av utbyggnad finns och planeras (se kommunens VA-plan
tematiskt tillägg för prioriterade områden för utbyggnad av
ledningsnätet). Ledningarna för dricksvatten är på många ställen överdimensionerade av hänsyn till eventuellt ökat framtida
tryck. 2012 levererade kommunen 1 320 000 m3 dricksvatten,
vilket försörjde ca 10 000 av kommunens invånare. Spolning,
provtagning och analys av kommunens vattenledningar sker
regelbundet för att garantera god omsättning och en hög
vattenkvalitet.
Kommunala vattentäkter

I kommunen finns sju vattentäkter som är i bruk (Strandskogen, Tveta-Igelmossen, Resmo, Södra Möckleby, Grönhögen,
Segerstad och Triberga), en reservvattentäkt (Gårdby) och
en som inte längre används pga. höga nitrathalter (Norra
Möckleby). Vattenverken som ligger i anslutning till täkterna
har varierande behov av renovering. I Triberga är en renovering
prioriterad för att trygga dricksvattenförsörjningen i den delen
av kommunen. Även vattenverken i Segerstad och Södra
Möckleby är i behov av renovering. Strandskogens vattentäkt
har inget vattenverk, d.v.s. ingen vattenbehandling sker, då
kvalitén på vattnet är mycket hög. Vid samtliga vattenverk som
är i drift görs regelbundna provtagningar både i verket och ute
hos användare, för att säkerställa god dricksvattenkvalitet.
Cirka 70 % av kommunens hushåll försörjs idag via det allmänna vattennätet, medan övriga har enskild vattenförsörjning.
Uttagsmängden av dricksvatten ligger på strax under 3500mᶟ/
dygn, men ökar under sommarmånaderna med cirka 70 %.
Tveta vattentäkt öster om Färjestaden är kommunens i särklass
största vattentäkt och står för ungefär 70 % av kommunens
dricksvattenproduktion.
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Spillvatten

Dagvatten

I VA-policyn står ”Utbyggnad av kommunalt spillvatten, och i
vissa fall även dagvatten, ska göras samtidigt som utbyggnad
av kommunalt dricksvatten. I dessa fall ska befintlig avloppsanläggning uppfylla dagens krav alternativt tillstånd för ny
avloppsanläggning innan dricksvatten dras fram”. Medelåldern
på kommunens VA-ledningar är ca 40 år. De äldsta är spillvattenledningarna har en ålder på ca 60 år. Generellt sett har
spillvattennätet ett stort renoveringsbehov och de mest akuta
områdena är Arontorp samt Degerhamn, där mycket vatten
läcker in i spillvattennätet. Inläckaget är i Degerhamn så stort
att det leder till att spillvattnet får dagvattenkaraktär och leder
till att reningsverket bräddar stora delar av året. Arbetet med
att underhålla och förbättra spillvattennätet pågår och planeras
kontinuerligt. En planering av hur utbyggnaden av kommunens
ledningsnät för spillvatten ska gå till finns i kommunens VAplan.

Dagvattenfrågan är löst på olika sätt i kommunen. De större
orterna har ett ledningsnät medan mindre orter delvis har ett
nät. Underhåll av dagvattenutlopp sker löpande, men det finns
ett ökat skötselbehov av ledningarna utöver det som utförs
idag. Problem uppkommer ibland då dagvattennätet får ett
stort tillskott av vatten, vilket bl.a. har lett till översvämningar
i tätbebyggda områden. Det finns också ett behov att utforma
en skötselplan för dagvattenledningarna. Även en dagvattenspolicy skulle behövas och bör tas fram de närmsta åren. Tills
vidare gäller att omhändertagande av dagvatten ska göras så
nära källan som möjligt. Dagvattenhanteringen är en högst
aktuell fråga i samband med den fysiska planeringen och ska
alltid beaktas i samband med planläggning. Förutom att ta hand
om det dagvatten som genereras inom det aktuella området
så bör man även försöka titta på hur tillrinning av vatten från
kringliggande områden kan påverka.

FÖRUTSÄTTNINGAR - BOENDE / SERVICE

Kommunala reningsanläggningar
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En strategi ska tas fram för att minska risken för översvämningar. Att bygga fördröjningsmagasin och/eller anlägga
dammar för uppsamling av dagvatten, i samband med ojämna
flöden, är ett sätt att minska risken för översvämningar.
Dammar har även en viss renande effekt på näringsämnen via
bl.a. sedimentation. Kommunen har för avsikt att förorenat
dagvatten ska renas innan det når diken, vattendrag eller havet.

I kommunen finns elva reningsanläggningar, varav fem är
reningsverk (Färjestaden, Mörbylånga, Degerhamn, Grönhögen
och Segerstad), en infiltrationsanläggning (Albrunna) och
övriga är biodammar (Össby, Kastlösa, Alby, Gårdby och
Norra Möckleby). Reningsverken i Degerhamn och Segerstad,
är i dagsläget i behov av renovering. Kommunens VA-plan
föreskriver att en överföringsledning för spillvatten från
Degerhamn till Grönhögen har högsta prioritet och ska
påbörjas under de kommande åren. Samtliga biodammar samt
infiltrationsanläggningen i Albrunna behöver också rustas
upp eller kopplas till befintliga reningsverk. Biodammar är en
äldre reningsmetod som fungerar dåligt, åtminstone under den
kallare delen av året. Många av dammarna är också underdimensionerade för att möta dagens behov. Inom vissa områden
kan exempelvis ny sammanhållen bebyggelse inte tillkomma
så länge inte bättre kommunala avloppslösningar görs, som
ersätter dagens biodammar. I ställningstagandena står också
att ”Befintliga biodammar ska på sikt ersättas av kommunala
reningsverk”.

En bidragande anledning till att många barnfamiljer väljer
att flytta till- och stanna kvar i Mörbylånga kommun är den
höga kvaliteten på verksamheten i förskolor och skolor. Enligt
bl.a. SKL och Lärarförbundets nationella statistik ligger
grundskolan i Mörbylånga kommun i den absoluta toppen. Stor
inflyttning av barnfamiljer och höga födelsetal under flera år
har fört med sig att flera skolor nu är fulla. Speciellt skolorna i
norra kommundelen; Glömminge, Färjestaden, Torslunda och
Gårdby har hög beläggning, medan Alunskolan i Degerhamn/
Södra Möckleby har kapacitet att ta in fler elever. Skolorna i
Gårdby och Glömminge har byggt ut under 2013.

Inventering av enskilda avlopp

Förskola

En inventering av de enskilda avloppen i kommunen pågår
för att minimera påverkan på miljön. Inventering och åtgärder
ska prioriteras och enskilda avlopp inom områden som bl.a.
vattenskyddsområden, 300 meter från kustlinjen samt 100
meter från ytvatten eller vattendrag som är vattenförande under
en betydande del av året, kommer få högre skyddsåtgärder. En
bedömning görs dock alltid i det enskilda fallet. Kommunen
strävar på sikt efter att enskilda avlopp endast ska tillåtas inom
de områden där det inte är möjligt med kommunalt. Genom
information, rådgivning och tillsyn ska kommunala, gemensamma och enskilda avlopp uppfylla dagens reningskrav.

I kommunen finns både kommunala och fristående förskolor
i de större tätorterna och i mindre orter ute på landsbygden.
Kommunens förskolor ligger i Skogsby (Förskolan Växthuset
Torslunda (Naturförskolan), Algutsrum (Algutsrums förskola),
Alby (Tanneförskolan), Mörbylånga (Solvändans förskola),
Södra Möckleby (Alunförskolan), Färjestaden (Ladan,
Skogsgläntan, Gullvivan, Vitsippan och Snäckstrand), Glömminge (Glömminge förskola) och Gårdby (Gårdby förskola).
Snäckstrands förskola i Färjestaden erbjuder även natt- och
helgöppet. Fristående förskolor finns i Vickleby (Förskolan
Flisan), Glömminge (Förskolan Smultronet), och Saxnäs
(Förskolan Undringen). Dessutom finns pedagogisk omsorg
i form av familjedaghem i Färjestaden, Algutsrum, Gårdby/
Norra Möckleby och i Mörbylånga.

VA-plan
Parallellt med arbetet med översiktsplanen har kommunen
också arbetat fram ett förslag till en utbyggnadsplan för
vatten- och spillvattenledningsnätet i kommunen. I VA-planen
redovisas vilka projekt och dragningar som är prioriterade för
framtida utbyggnad i kommunen. VA-planen ligger som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen och är därmed ålagd att
följa samma demokratiska process.

ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

Utbildning

Behov av utökning

Utökning och nybyggnation med fler avdelningar inom förskolan har under de senaste åren gjorts i Gårdby, Glömminge,
Torslunda, Algutsrum och Färjestaden. I Gårdby har kommunen också köpt in mer mark för att utöka skolgården. Behovet
av fler och större förskolor finns fortfarande i Färjestaden.

Algutsrums förskola har kompletterats med en modul, men
denna kommer man förmodligen kunna ta bort framöver,
eftersom eleverna egentligen hör till Färjestaden där man har
planer på utökning. Förskolan Solvändan i Mörbylånga är
ursprungligen byggd för sex avdelningar, men består idag av
fyra avdelningar. För att möta olika behov och växlingar inom
förskolan och grundskolan över tid, kan det vara intressant med
byggnader som är flexibla och som kan användas som både
förskola eller grundskola med relativt enkla förändringar.
Öppen förskola finns i den nybyggda Familjecentralen i
Färjestaden. Öppna förskolan är öppen för alla familjer med
barn under fem år som inte är i förskolan och erbjuder stöd i
föräldrarollen.

Grundskola
Kommunala grundskolor finns i Gårdby (Gårdby skola med
F-6), Södra Möckleby (Alunskolan med F-6), Glömminge
(Glömminge skola med F-6), Färjestaden (Färjestadens skola
med F-6), Torslunda (Torslunda skola med F-6) och i Mörbylånga (Skansenskolan med F-9). I Färjestaden finns också en
fristående friskola (Ölands friskola med 7 -9).

Möckleby och delar byggnad med biblioteket. På fritidsgården
finns bland annat en verkstad för kreativa aktiviteter, smycketillverkning med mera, samt ett café. Fritte är öppen för barn
och ungdomar från årskurs fyra och uppåt.
I Färjestaden heter fritidsgården Lågan. Lågen är öppen för
ungdomar från årskurs sex och uppåt. Lågan ligger ett stenkast
från Färjestadens skola och här finns replokal, café, kök, tvrum, biosalong, internetcafé, biljard, skaparhörna, pingis med
mera. Kollektivtrafiken är mycket god i Färjestaden och Lågan
har nära till både busstation och -hållplatser.
Fritidsgården Skogsbygården ligger i Skogsby och drivs att
en föräldraförening med stöd av en fritidspedagog. Skogsbygården håller öppet en dag i veckan och vänder sig till barn
från årskurs fyra till sju. Skogsbygården ligger vid Förskolan
Växthuset.

Fråga ställd till elever i årskurs åtta:
Hur ofta besöker du en fritidsgård?
Aldrig
Varje år
Varje månad

Alunskolan i Södra Möckleby har en mycket viktig roll för
hela Sydöland och stor betydelse för befolkningsutvecklingen
i den delen av kommunen. De flesta barnen på skolan bor inte
i Södra Möckleby eller Degerhamn, utan åker till skolan från
andra delar av Sydöland. Som längst från Ottenby/Ås.
Skansenskolan i Mörbylånga är kommunens enda kommunala
högstadieskola och det är också här som huvuddelen av
högstadieeleverna går. De flesta eleverna bor längre än fem
kilometer från skolan och har därför rätt att ta sig till skolan
med skolbuss.
I Färjestaden är behovet av utökning inom grundskolan stort,
eftersom befolkningen ökar i både Färjestaden och i Norra
kommundelen.

Varje vecka
Varje dag
Källa: LUPP åk 8, 2012, Mörbylånga
kommun

Fråga ställd till elever i årskurs åtta:
När du träffar dina kompisar på fritden,
var brukar ni då oftast vara?
Hemma hos varandra
I centrum/på stan

Torslunda skola byggs ut under 2013-14 på grund av brist på
lokaler. Eleverna på skolan reser till andra skolor för undervisning i bland annat ämnena slöjd, idrott och hemkunskap.
I kommunen finns en enskilt driven grundskola; Ölands
friskola som ligger i Färjestaden.

Utomhus
Idrottshall/sporthall
Galleria/köpcentrum
Någon annanstans
På ett ungdomens hus/fritidsgård
På ett café

Utöver lokalbrist inom skolan, krävs på vissa håll även större
skolgårdar. Framför allt finns ett stort behov i anslutning
till Ölands friskola, men även på flera kommunala skolor är
skolgårdarna begränsade. Att avsätta tillräckligt med mark är
en viktig parameter i samband med den fysiska planeringen
för nya skolor och förskolor. Eftersom tillgången på större
markområden i redan planlagda områden är relativt begränsad i
kommunen, talar mycket för att större nya förskolor och skolor
ofta kommer att behöva lokaliseras i nya exploateringsområden.

I en föreningslokal
Källa: LUPP åk 8, 2012, Mörbylånga
kommun

Fritidsgårdar
I Sockerbrukets gamla tegelbyggnad i Mörbylånga ligger bland
annat fritidsgården Zokker som är en populär fritidsgård för
barn och ungdomar från årskurs sex och uppåt. På Zokker finns
café, internetcafé, replokal, danslokal, fotolabb, keramikverkstad, dataspel, tv-spel, biosalong, innebandy och mycket mera.
Fritidsgården Fritte ligger utmed länsvägen, mitt i Södra
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Gymnasial utbildning, forskning
och övrig utbildning
Mörbylånga kommun är en del av Kalmarsunds gymnasieförbund tillsammans med Borgholm, Torsås och Kalmar
kommuner. I Mörbylånga kommun finns inget gymnasium,
men samarbetet innebär att gymnasieleverna kan välja att
studera i t.ex. i Borgholm, Halltorp, Kalmar eller Torsås. P.g.a.
de långa pendlingsavstånden till utbildningen som många
gymnasieelever har från sin hemort, väljer många att bosätta
sig på studieorten under studietiden. Enligt Kalmarsunds
gymnasieförbund var drygt 522 gymnasieelever folkbokförda
i kommunen under 2013, varav 351 av dessa pendlade till sina
studier.
I Mörbylånga kommun finns eftergymnasialutbildning i
Skogsby (folkhögskola med kurser inom bland annat film,
bild, grafisk design och hälsa) och Capellagården i Vickleby
(fristående hantverks- och trädgårdsutbildningar).
Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är det geografiskt sett
närmst belägna universitetet för ungdomar som är uppvuxna i
Mörbylånga kommun.
På Ottenby fågelstation bedrivs sedan 1880talet fågelforskning.
Forskning inom biologi bedrivs på Station Linné, som ligger
strax intill Stora Alvaret och utanför Skogsby. Flera av dessa
forskargrupper och stationer har öppna aktiviteter för allmänheten.

Vård och omsorg
Kommunen har en hälsocentral i Mörbylånga och en nybyggd
hälso- och familjecentral i Färjestaden. Regionsjukhus finns i
Kalmar.

FÖRUTSÄTTNINGAR - BOENDE / SERVICE

Hemtjänsten har fyra stationer med personalgrupper och
administration i Gårdby, Färjestaden, Mörbylånga och Södra
Möckleby. Störst är hemtjänsten i Mörbylånga och i Färjestaden där verksamheten ökar mest. Rätten till hemtjänst prövas
enligt Socialtjänstlagen genom en biståndshandläggare.
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Kommunens hemsjukvård utgår från Färjestaden och
Mörbylånga och åker ut till patienter under särskilda förutsättningar.
Dagverksamhet finns för äldre och människor med funktionsnedsättningar och demens. Dagverksamheter finns i Södra
Möckleby, Gårdby, Färjestaden och Mörbylånga. I Gårdby har
dagverksamheten öppet en dag i veckan. I Färjestaden finns
dagverksamhet för personer med demensproblematik som har
öppen några dagar i veckan. Kommunen planerar nya lokaler
både i Gårdby och i Färjestaden
Dagligverksamheter för människor med funktionsnedsättningar
finns i Mörbylånga. Den dagliga verksamheten kan innebära
allt från arbetsträning, tillverkning, kreativt skapande, gymnastik till matlagning. Syftet med dagligverksamheterna är att
bejaka människors olika behov.
Dagrehabilitering finns för människor med funktionsnedsättningar och äldre finns på Rönningegården i Mörbylånga.

Avfallshantering
Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR, är ett kommunalförbund som grundades av Kalmar, Mörbylånga, Nybro och
ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

Torsås kommuner 2006 för att ta hand om uppgiften kring
insamling, hantering och information gällande hushållsavfallet
i området. Arbetet utgår från de direktiv som finns i avfallsplanen som är ett politiskt fastställt styrdokument.
Återvinningscentraler

I Mörbylånga kommun finns två fullskaliga bemannade återvinningscentraler (ÅVC) av vilka den ena ligger i Färjestaden
och den andra i Mörbylånga. Därutöver finns ytterligare en
tillfällig ÅVC i Södra Möckleby som ställs upp en gång i
månaden för insamling av hushållens grovavfall. Hushållssoporna i kommunen transporteras sedan första januari 2014 till
Jönköping, Hässleholm/Linköping och Västervik. Från november 2014 kommer KSRR att påbörja insamling av matavfall
som ska läggas i grön påse i ordinarie sopkärl. Utsorteringen
av matavfallet kommer att göras i anläggningen i Moskogen
väster om Kalmar. Det avfall som inte är matavfall kommer att
sorteras för att krossas och en av de utsorterade fraktionerna
ska bli ett avfallbränsle som ska köras till Cementas fabrik i
Degerhamn. Matavfallet är tänkt att kunna komma användas
för utvinning av biogas.
Återvinningsstationer

I kommunen finns också ett flertal obemannade återvinningsstationer vilka drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Återvinningsstationer i kommunen finns idag i
Algutsrum, Färjestaden (3st), Skogsby, Gårdby, Mörbylånga,
Alby, Kastlösa, Degerhamn och Grönhögen. För att öka
tillgängligheten till sorteringsställen och minska transporter
i samband med återvinning ska kommunen verka för att nya
återvinningsstationer förläggs i nära anslutning till större
nyetableringar för bostäder och verksamheter. Kommunen är
av den meningen att återvinning bör finnas i nära anslutning
till bostad, helst på gångavstånd. Tillgången och närheten till
återvinningsställe ska beaktas och utredas i detaljplaneskedet.
Upplagsytor för massor finns vid industriområdet i Färjestaden
och reningsverket i Mörbylånga. I Färjestaden föreslås ett
område för utveckling av befintligt upplag.

Mellankommunala intressen
Skolan är i hög utsträckning ett mellankommunalt intresse,
eftersom det inte finns någon gymnasieskola inom kommunens
gränser. För att kunna gå i gymnasiet krävs att man pendlar
eller flyttar från kommunen. De allra flesta tar sig till Kalmar
dit pendlingsmöjligheterna är bäst men ett mindre gymnasium
finns också i Borgholms kommun. En närmare samverkan kan
komma att bli aktuell mellan Ölandskommunerna när det gäller
grundskolan. Ett exempel idag är Gårdby skola som tar emot
barn från Borgholms kommun.
Kalmar sjukhus är regionens länssjukhus och ansvariga för
såväl akutsjukvård som större planerade ingrepp. Planeringen
bör sträva efter en snabb framkomlighet för ambulans och
andra utryckningsfordon. Trafikverkets planer på att bygga om
vissa vägsträckor till s.k. 2+1sträckor med mitträcke riskerar
att motverka framkomligheten för utryckningsfordonen.
Återvinningen är ett mellankommunalt intresse där folkvalda
representanter från de medverkande kommunerna i Kalmarsundsregionens Renhållningssällskap(KSRR) Kalmar,
Mörbylånga, Nybro och Torsås tar beslut om vad som ska
göras inom förbundet.

STÄLLNINGSTAGANDEN
BEBYGGELSE/BOSTÄDER
- För att minska behovet av transporter ska
lokalisering av större verksamheter i första
hand ske i anslutning till befintliga
transportleder och infrastruktur.
- I samband med planläggning ska
icke-störande verksamheter tillåtas
i bostadsområden.
- Bebyggda områdens karaktär och värden ska
utgöra en primär grund vid alla förändringar.
En blandning av boende och verksamheter
ska eftersträvas.
- Kommunen ska aktivt verka för främjandet av
byggnadsvård, hänsyn till befintlig bebyggelse
och modern, god arkitektur med utgångspunkt
i öländsk byggnadstradition samt beakta
tillgänglighetsperspektivet.
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- kommunen ska arbeta för en blandning av
bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer
i tätorterna.
- Bostadsförsörjningen för äldre och
funktionshindrade ska i möjligaste mån
tillgodoses i hela kommunen.
- Kommunen ska verka för att byggandet av
alternativa äldreboenden (individuellt boende
med viss service) både i kommunal regi och
privat ska kunna ske i hela kommunen.
PLANLÄGGNING/PLANERING
- Tillkommande bebyggelse ska prövas genom
planläggning. Undantag kan göras för enstaka
bebyggelse utan större påverkan för
omgivningen inom områden där
begränsad efterfrågan på mark råder.
- Föreslagna utvecklingsområden för bostäder
ska som regel alltid anslutas till vatten- och
avlopp om inte annat anges i
områdesbeskrivningen.
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AVFALL

SPILLVATTEN

- Avfallshanteringen kopplas till den regionala
avfallsplanen (genom Kommunalförbundet
Kalmarsundsregionens Renhållare).

- Generellt ska utbyggnad av kommunalt
spillvatten och i vissa fall även dagvatten
göras samtidigt som utbyggnad av
kommunalt dricksvatten.

UTBILDNING
- Kommunen ska verka för att utbildningsnivån
i kommunen ska öka. Andelen som har
genomgått utbildning inom yrkeshögskola,
universitet och högskola ska öka.
- mark- och lokalberedskap ska skapas för att
upprätta nya förskolor, samt ett nytt särskilt
boende i Färjestaden där efterfrågan är störst.
DRICKSVATTEN
- Skyddet av den kommunala
vattenförsörjningen ska prioriteras
före andra intressen.
- Nya kommunala råvattentäkter ska identifieras
och skyddas.
- Det pågående arbetet med revideringen av
befintliga vattenskyddsområden har högsta
prioritet.

FÖRUTSÄTTNINGAR - BOENDE / SERVICE

- I enlighet med VA-planen ska kommunen följa
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns
vattendistrikt (punkt 1 och 34-38).
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- Tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras inom
vattenskyddsområde, i närhet till vattendrag och
kust samt där nya anslutningar av VA
är planerade
- Återföring av näringsämnen från spillvattnet
till jord- eller skogsbruksmark ska eftersträvas.
- kommunen ska arbeta kontinuerligt med
upprustning och underhåll av sina
reningsanläggningar. Befintliga biodammar ska
på sikt ersättas av kommunala reningsverk.
- I enlighet med VA-planen ska kommunen följa
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns
vattendistrikt (punkt 1 och 32-38).
FRITID
- Kommunen ska skapa förutsättningar för en
större aktivitetspark i Färjestadsområdet som
kan tillgodose allas behov, gärna i samverkan
med privata aktörer och initiativ.
- Kommunen ska verka för moderna och
ändamålsenliga samlingslokaler. En större
samlingslokal för kultur- och fritidsändamål
ska prioriteras.
- kommunen ska se till att det finns en väl
ungerande fritidsgård i Färjestaden.
DAGVATTEN
- Omhändertagande av dagvatten ska göras
lokalt så nära källan som möjligt.
- Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån
renas innan det når diken, vattendrag
eller havet.
- Strategi ska tas fram för att minska risken för
översvämningar.
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