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	● Under fredagen samlades ett 30-tal personer för att klimat-
strejka utanför kommunhuset i Mörbylånga. 

	● Samtidigt pågick liknande demonstrationer på många ställen 
i länet.
MÖRBYLÅNGA. Strax efter 
klockan elva på fredags-
förmiddagen kom en lång 
rad med cyklister tramp-
ande längs Köpmangatan  
i riktning mot Mörbylånga 
kommunhus. I händerna 
höll de skyltar med slag-
kraftiga budskap, och när 
de nått sin destination 
stämde de upp i olika visor 
och ramsor för klimatets 
skull.

– Det här är ingenting vi 
kan blunda för längre – vi 
måste agera på alla nivåer. 
Det kändes symboliskt att 
vara utanför kommun-
huset första gången, säger 
Marianne Mårtensson 
från Runsbäck, som är 
 aktiv i den globala rörels-
en Fridays for future. 

Den 25 september år 2019 
demonstrerade miljon tals 
människor för klimatet 
runtom i världen, men på 
grund av det nya corona-
viruset har man fått dela 
upp årets aktion er i min-
dre bitar. Totalt demon-
strerades det på runt 90 
platser i Sverige under fre-
dagen, och instruktioner-
na var just att samlas där 
de lokala besluten fattas  
– i  Mörbylångas fall utan-
för kommunhuset.

– Jag tänker verkligen 
mycket på barnbarnens 
perspektiv, vad är det för 
värld vi sätter dem till? De 
måste få en vettig värld att 

leva i, säger Marianne 
Mårtensson.

Huvudarrangör för 
 demonstrationen i Mör-
bylånga var Ölands natur-
skyddsförening. Ordför-
ande Jan Herrmann höll 
tal och läste upp ett antal 
punkter som beslutsfatta-
re på kommunal nivå har 
möjlighet att påverka. 

Det handlade bland annat 
om klimatsmarta trans-
porter och materialval, 
fossilfria investeringar, 
återställda våtmarker 
samt mer ekologisk och 
vegetarisk mat i skolan. 
Man vill även att det ska 
finnas en konkret åtgärds-
plan på hur man som kom-
mun kan bli  fossilfri 
 senast år 2030.

– Mörbylånga kommun 
jobbar mycket med det 
men kan göra mer och bli 

ännu snabbare, säger Jan 
Herrmann.

Marianne Mårtensson 
tycker framförallt att 
kommunen måste bli 
 bättre på att kommunicera 
det arbete de faktiskt gör.

– Man måste visa tydligt 
vad som händer så att vi 
medborgare känner för-
ankring i det. Det slarvas 
det tyvärr en del med, 
menar hon.

Flera av fredagens deltag-
are kommer från Ölands 
folkhögskola. En av dem 
är Ella Seex Svalin, som 
studerar kursen  Aktion 
för hållbar utveckling.

– För mig känns det som 
en självklarhet att göra de 
saker man faktiskt kan 
göra för att det ska bli en 
förändring. Det är för 
 viktigt för att låta bli, säger 
hon.

Planen är att fortsätta 
demonstrera under parol-
len Fridays for future hela 
hösten. Exakt när och hur 
ofta är ännu inte bestämt, 
men Marianne Mårtens-
son hoppas att nästa 
 tillfälle blir inom kort.

– Det vore kul att stå på 
Ölands köpstad nästa 
gång, där rör sig  mycket 
folk, säger hon.
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Marianne Mårtensson och Agata Puciato hade varsin hemsnickrad skylt med tydligt budskap. Agata Puciato vände sig direkt 
till statsminister Stefan Löfven. FOTO: FRIDA LINDSTRÖM

Ölands naturskyddsförenings ordförande Jan Herrmann tog 
täten i cykelparaden mot kommunhuset.

Cyklande aktivister 
strejkade för klimatet

% FAKTA

Här hölls klimat
demonstrationerna 
i länet på  fredagen

Västervik: Stora torget.
Vimmerby: Utanför 
stadshuset.
Oskarshamn: 
 Korsningen Västra 
Torggatan/ Flanaden.
Mönsterås: I centrum.
Nybro: Torget.
Emmaboda: Utanför 
kommunhuset.
Kalmar: Utanför  Kvasten.
Torsås: Utanför 
 kommunhuset.
Borgholm: Storgatan 9.
Mörbylånga: Utanför 
kommunhuset.

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Brostorp 3:19, skifte 1
Planområdet ligger i södra delen av Glömminge, 
”Pingärdet”. Området ligger i direkt anslutning till  
planlagt småhusområde i norr. I söder tar Strandskogen 
vid med bebyggelse längs Sandens väg. I väster finns 
Röhällavägen och i öster gränsar planområdet till 
länsväg 136. Planförslaget stämmer delvis överens med 
gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 
24 mars 2015.  

Handlingar är utskickade till berörda fastighets ägare och 
finns på kommunkontoret i Mörbylånga , biblioteket 
i Färjestaden och Mörbylånga kommuns webbplats: 
www.morbylanga.se/detaljplaner.

Samrådsmöte äger rum i Glömminge föreningshus den 
19 oktober kl. 18.00. Anmälan till mötet ska göras senast 
dagen innan till anders.andersson@morbylanga.se.

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligt till 
miljobygg@morbylanga.se eller Mörbylånga kommun,  
Plan och bygg, 386 80 Mörbylånga och vara inkomna 
senast den 26 oktober. 

Frågor besvaras av planarkitekt Anders Andersson,  
0485-470 69, eller stadsarkitekt Marie-Christine 
Svensson , 0485-470 64.

Mörbylånga kommun 
Tfn: 0485-470 00
www.morbylanga.se

Medborgarförslag 
når inte fram
Förslag som lämnas in till 
kommunen måste få ett 
visst antal röster innan de 
tas upp. Inget har nått 
 fullmäktige än.

BORGHOLM. Ett utegym  
i Mejeriviken var ett av de 
förslag som inte kommer 
att tas upp i kommunfull-
mäktige. Anledningen är 
att det inte var tillräckligt 
många som gick in på 
kommunens hemsida och 
röstade för ett utegym.

Det är Borgholm kom-
muns nya sätt att hantera 
medborgarförslag som går 
lite trögt. Målet var att öka 
demokratin och medborg-
a rnas möjlighet att vara 
med och bestämma.

Medborgarförslag läm-
nas in elektroniskt eller 
med hjälp av någon  
i  kommunhuset för de 
som  saknar dator.

På kommunens hem-

sida kan man sedan om 
man är medborgare rösta 
på förslag som lämnats in.
Det krävs legitimering 
med BankID för att kunna 
rösta och man måste vara 
18 år eller äldre samt folk-
bokförd i kommunen.

Det krävs fler än 25  röster 
för att medborgarförslag-
et ska tas upp i kommun-
fullmäktige.

Det finns tre medborgar-
förslag som ligger inne nu 
på hemsidan. Ett om 
utegym i Mejeriviken men 
det lyckades bara få två 
röster under de tre månad-
er som folk kan rösta på ett 
förslag.

Nu finns det två förslag 
att rösta på, förbud för 
 trafik på Hamnvägen och 
ett utegym i parken vid 
Coop. Båda de förslagen 
har två röster.

MARIA ALÅSEN

ÄLDREMAT
Matsedeln gäller för Mör-
bylånga tätort och söderut (ej 
Äppelvägen).
Måndag: Kålpudding, kokta 
grönsaker, potatis, sås, rå-
rörda lingon. Hallonkräm, 
gräddmjölk.

Tisdag: Laxpudding, skirat 
smör, ärtor. Mandariner, 
 grädde. 

Onsdag: Bruna bönor, stekt 
fläsk, kokta grönsaker, potatis. 
Chokladkaka, grädde. 

Torsdag: Stekt fisk, dansk 
 remouladsås, potatis, kokta 
morötter. Falsk kalvdans, sylt. 

Fredag: Herrgårdskyckling, 
potatisklyftor, kokta grön-
saker. Blåbärskompott, 
gräddmjölk. 

Lördag: Rimmad torsk med 
pepparrot, potatis, smörsås, 
kokta grönsaker. Hallonkaka, 
grädde. 

Söndag: Portergryta, potatis, 
klostergrönsaker, gelé. 
 Chokladpannacotta, med 
jordgubbssmak. 

SKOLMAT
Mörbylånga kommun.
Måndag: Krämig kyckling-
stroganoff, bulgur.  
Veg.  Rödbetsgryta, bulgur. 

Tisdag: Fiskpanetter, potatis, 
remouladsås. Veg. Kikärtsbiff, 
potatis, kall sås. 

Onsdag: Köttbullar, potatis, 
sås, lingon. Veg.  moussaka. 

Torsdag: Pastagratäng med 
spenat och ost. Veg. Vegeta-
risk pyttipanna. 

Fredag: Bombay curry  
med tillbehör, ris. Veg. Bom-
bay curry vegetarisk, ris, till-
behör. 

Varje dag serveras en fräsch 
salladsbuffé, smör och knäcke-
bröd, samt ekologisk mjölk.


