Förslaget
Här nedan presenteras de riktlinjer som har tagits fram för kommunens framtida utveckling sammanställt i ett antal kartor som omfattar hela Mörbylånga
kommuns areal. Kartmaterialet ligger som regel över två A4-sidor (en
A3-sida), för att göra materialet läsbart och enkelt att hantera.
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För att göra kartmaterialet mer överblickbart har kommunens landyta delats
in i tre geografiska delområden som redovisas separat; Sydöland, Mellersta
kommundelen och Norra kommundelen. Indelningen följer bl.a. församlingsgränserna som funnits i flera hundratals år, men det finns även aktuella projekt
som har likande geografisk indelning, bl.a. ett leaderprojekt för Sydölandsområdet som arbetar för ökade satsningar i avfolkningsbygd. Genom indelningen
ges en bild av sambandet mellan västra och östra sidan, mellan byar, tätorter
och omgivningar, något som har betydelse för förståelsen av sammanhanget.
Efter de tre delarna Sydöland, Mellersta kommundelen och Norra kommundelen följer mer detaljerade redovisningar av planeringen för några av
kommunens viktigaste utvecklingsområden.
SYDÖLAND

Förslaget innehåller en övergripande karta över kommundelen med ett antal
föreslagna utvecklingsområden. Förutom de områden som föreslås i den
övergripande kommundelsskalan finns också ett par inzoomade kartor över
Degerhamn och Södra Möckleby samt Grönhögen. Även mindre kartor finns
integrerade i texterna om t.ex. Össby och Gräsgårds Fiskehamn.
MELLERSTA KOMMUNDELEN

Förslaget innehåller en övergripande förslagskarta som omfattar hela
Mellersta kommundelen. Inzoomade kartor finns över Mörbylånga med
omgivande områden samt för Stora Frö och Vickleby. Förslagskartan över
Stora Frö och Vickleby redovisar bl.a. de föreslagna utvecklingsområden
som finns i Fördjupad Översiktsplan för Stora Frö/Sandbergen från 2007. I
Mörbylånga finns ett planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga
Hamn som till betydande del ligger till grund för översiktsplanens förslag för
Mörbylånga. Även mindre kartor ligger integrerade med texterna om de olika
utvecklingsområdena.
NORRA KOMMUNDELEN

Den Norra kommundelen har precis som övriga delar en övergripande
karta som visar den norra delen av kommunen från Stora Rör och Norra
Möckleby, ned till Eriksöre och Södra Sandby. Den Norra kommundelen har
tre inzoomade kartor över Gårdby med omkringliggande byar , Färjestaden
och Skogsby med kringliggande områden samt en karta som visar Algutsrum,
Saxnäs, Porskärr, Strandskogen och Glömminge. Planprogrammen för
Färjestadens centrum och Strandskogen är viktiga underlag i planeringen av
den Norra kommundelen. Även mindre kartor ligger bland texterna om olika
utvecklingsområden.
HAV OCH KUSTOMRÅDEN

Översiktsplanen redovisar också en karta över planeringen av kommunens
havsområden. Sammantaget är arealen ute till havs mycket större än kommunens landyta. Inte minst finns stort behov av att redovisa hur kommunen ser
på Kalmarsund, där intressen kopplade till friluftslivet, kan samsas med såväl
framtida musselodlingar som riksintressen i form av farleder och havsbaserad
vindkraft.
BYAR OCH FRITIDSHUSOMRÅDEN

För kommunens samtliga radbyar och fyra av kommunens fritidshusområden
(i Tveta, Eriksöre, Saxnäs och Joels Udde) har riktlinjer arbetats fram. I
radbyarna ska riktlinjerna fungera som vägledning vid t.ex. nybyggnation.
Riktlinjerna har fäste och utgångpunkt i de rumsliga kvalitéerna som är
utmärkande för de öländska radbyarna.
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Utvecklingsområden
I varje karta anges ett antal utvecklingsområden som
kommunen pekar ut som lämpliga för framtida exploatering
eller vidareutveckling. De avgränsningar som finns för dessa
angivna områden har medvetet gjorts luddiga eller oskarpa.
Kommunens avsikt är att inte låsa sig till befintliga ägogränser
utan att snarare ha ett landskapsperspektiv på avgränsningen
av de föreslagna utvecklingsområdena. Ibland har ett större
område än vad som i själva verket avsetts som lämpligt att
exploatera angivits. Det är för att inte begränsa möjligheterna
för utveckling. Istället har kommunen försökt beskriva
respektive föreslaget område ingående genom att ange t.ex. hur
många bostäder som kan vara lämpliga i ett föreslaget bostadsområde (b) eller vilken typ av verksamheter som är lämpliga i
utvecklingsområden för verksamheter (v). Områden lämpliga
för verksamheter (v) används för allting från möjlig utveckling
av campingplatser till utbyggnad av tung industri. Men med
de riktlinjer som finns för respektive område vill kommunen
förtydliga vilken typ av verksamheter som anses vara passande
inom respektive delområde.
De områden som är utvecklingsområden är som regel skrafferade i kartorna medan områden som redan är detaljplanelagda
eller färdigplanerade markeras med en heltäckande färg.
BOSTÄDER (b)

Områden med streckade gula/orangea linjer markerar ett
föreslaget utvecklingsområde för bostäder. Bostadsändamål
ska vara det huvudsakliga framtida användningsområdet för
marken men kommunen anser att en viss typ av icke-störande
verksamhet ska kunna tillåtas även i bostadsområden. Med
icke-störande verksamheter menar kommunen mindre
verksamheter som inte medför betydande störningar avseende
buller eller starkt ljus. Verksamheter inom och i anslutning till
bostadsområden bör kunna lösa huvuddelen av den parkering
som behövs för verksamheten inom fastigheten och inte
generera höga trafikflöden morgon eller eftermiddag. Inga
potentiellt farliga verksamheter som kan vara explosiva,
brandfarliga eller som hanterar tillståndspliktiga vätskor ska
tillåtas i bostadsområden.
DAMM, VATTENOMRÅDE (d)

De blåstreckade områdena i förslagskartorna anger att kommunen tänker sig att marken ska reserveras för någon form av
användning med koppling till vatten. Det kan handla magasin
för att hantera stora flöden av dagvatten, det kan röra sig om
att avsätta mark för att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen i kommunen. I de övergripande kartorna redovisas
ett antal d-områden av vilka de flesta har som syfte att trygga
den framtida dricksvattenförsörjningen. Flera av områdena
markerar var kommunen vill inrätta vattenskyddsområden
för att skydda viktiga vattentäkter medan några av områdena
markerar var det finns möjlighet att skapa lösningar för att öka
det framtida uttaget av dricksvatten.
De blåstreckade områden som ligger inom Färjestaden är tänkta att fungera som magasin för uppsamling av dagvatten och
utjämning av dagvattenflöden. Vattenområdena fyller också ett
viktigt miljösyfte genom att stanna upp det flödande vattnet
och möjliggöra infiltration av näringsämnen och partiklar. En
annan viktig funktion som måste beaktas, speciellt i anslutning
till tätorter, är funktionen som rekreationsområde och de
stadsmiljömässiga vinsterna som följer av dammar och vatten-

områden. Vatten har en rogivande inverkan på människor och
stimulerar dessutom den biologiska mångfalden. Vattenområden i tätort ska utformas på ett sätt så de blir tilltalande och kan
användas även för rekreation. I vissa fall kan det bli aktuellt att
skapa multifunktionella ytor so kan översvämmas i samband
med höga flöden men som under resten av året kan användas
för andra syften, exempelvis som lek- och aktivitetsytor.
FRITIDSOMRÅDE (f)

De områden som har lilla skraffering i kartorna är avsedda
som utvecklingsområden för fritids- och friluftsändamål.
Kommunen vill skydda dessa områden från exploatering av
bostäder eller större utbyggnader av verksamheter. Viss utveckling av befintliga verksamheter i anslutning till eller inom
dessa områden kan tillåtas, under förutsättning att de är väl
anpassade till plats, omgivning och befintliga strukturer. Flera
av de utpekade områdena används redan idag för rekreation
och friluftsaktiviteter, men kommunen vill i dessa fall främja
de befintliga verksamheterna/anspråken och trygga deras
framtida utveckling. Vissa av områdena har pekats ut för att de
ligger i tätortsnära lägen och därför skulle kunna utvecklas som
rekreations- eller aktivitetsområden för bl.a. de boende och
verksamma i närområdet.
GÅNG- OCH CYKELVÄG (g/c-väg)

De sträckor som markeras som kortstreckade lila linjer har
pekats ut som möjliga utbyggnadssträckor för gång- och
cykeltrafiken. Markeringarna är utlagda utmed sträckor där
kommunen ser ett stort behov av att bygga ut vägnätet för
gång- och cykeltrafiken. Många av sträckorna ligger i nära
anslutning till tätort där flest oskyddade trafikanter rör sig och
där behovet av säkra gång- och cykelvägar därmed även är som
störst. I många fall ligger de föreslagna sträckningarna utmed
viktiga vägsträckor, i dessa fall är det inte alltid utrett på vilken
sida av vägen som g/c-vägen bör löpa, utan detta får i så fall
preciseras i ett senare skede. Ofta sker utbyggnaden av g/c-väg
i samband med detaljplaner.
GÅNG- OCH CYKELVÄG
– Fyr till Fyr (g/c-väg)

De lite längre streckade lila linjerna markerar dragningen för
turistcykelvägprojektet Fyr till Fyr. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Ölandskommunerna, Ölands kommunalförbund
och EU:s regionala utvecklingsfond. Den del av sträckan som
har fått finansiering inom projektet är den som går söderut
från Mörbylånga tätort och som delar sig till en slinga i höjd
med Kastlösa där den ena vägen fortsätter rakt söderut längs
med västra kusten medan den andra korsar Stora Alvaret via
Penåsaleden till Skärlöv. Kommunen väljer att redovisa den del
som det finns finansiering för som Fyr till fyr.
GATA/VÄGDRAGNING (g)

De bruna streckade linjerna visar var kommunen ser behov av
nya vägsträckningar eller upprustning av befintliga vägsträckor.
Ambitionen är att i mesta möjliga mån kunna använda
befintliga vägsträckor och att åtgärda dessa för att klara högre
trafikflöden. De föreslagna sträckorna utgår i vissa fall från
nationella och regionala planer och i några fall sträckor där
kommunen ser ett stort behov av utbyggnad av vägsträckan. En
del av de föreslagna sträckorna finns också med i den regionala
transportplanen för Kalmar län 2014-2025.
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NATUR/PARK (n)
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Dessa områden är natur- och parkmark som kommunen ser
som särskilt skyddsvärda. Utanför tätort handlar det oftast
om områden med höga naturvärden som saknar annat skydd
av dignitet. Kommunen ser därför ett behov av att visa den
kommunala viljeinriktningen i dessa områden. Även om det
inte alltid finns resurser för att arbeta vidare med alla dessa
områden så finns det en kommunal ambition att skydda
dem och hålla dem tillgängliga för allmänhet och växt- och
djurliv. I tätorterna är de grönstreckade områdena som regel
avsatta för rekreationssyften. Det kan vara parkområden eller
grönområden som kommunen anser vara skyddsvärda eller
utvecklingsbara och som bör reserveras för parksyften. I
riktlinjerna för områdena anges hur kommunen tänker sig att
en framtida utveckling kan komma att se ut.
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att större anläggningar som genererar mycket transporter ska
ligga i nära anslutning till större transportleder för att minimera
miljöpåverkan och störningar. Anläggningar som kan vara
störande eller potentiellt brand- eller miljöfarliga ska som regel
förläggas i och i anslutning till befintliga industriområden och
de föreslagna områden som ligger långt ifrån bostadsbebyggelse. När skrafferingen används inne i de centrala delarna av
samhällen så handlar det ofta om att avsätta lämpliga ytor för
t.ex. småskalig handel eller restaurangverksamhet.
VÄRLDSARVSCENTER (ä)

De markerade områdena är streckade med turkos (blågrön)
färg och visar var det finns lämpliga ytor för att skapa ett
världsarvscenter i Mörbylånga kommun.

PROMENAD/PASSAGE (p)

BOSTÄDER
FÄRDIGPLANERADE (B)

De streckade gröna linjerna pekar ut passager som ska hållas
öppna och tillgängliga för allmänheten. Oftast är det passager
som redan idag används flitigt av framför allt boende i närområdena. Ibland innebär den gröna streckningen att passagen
behöver tillgängliggöras för att koppla samman olika områden
och skapa länkar genom annars svårtillgängliga miljöer.

De heltäckta gula markeringarna visar var kommunen har
antagna detaljplaner för bostäder. Markeringarna signalerar
alltså att det finns planberedskap i dessa områden men att
byggnation inte har påbörjats eller att områdena inte är fullt
utbyggda ännu.

RÄDDNINGSTJÄNST (r)

DAMM,VATTENOMRÅDE
FÄRDIGPLANERADE (D)

De röda skrafferade områden som lagts ut visar var det finns
behov av att avsätta mark för räddningstjänstens verksamhet.
Det kan vara uppställningsytor och övningsytor eller helt
enkelt yta för ytterligare tillbyggnader av befintliga lokaler. I
Mörbylånga finns det behov av att föreslå ett alternativt läge
som är mer lämpligt beläget i förhållandet till det täckningsområde som räddningstjänsten ska kunna serva.
SKOLA/SERVICE/
SAMLINGSLOKALER (s)

Denna brunstreckade markering innebär att marken ska kunna
vara tillgänglig för kommunal service eller privata initiativ
med koppling till servicesektorn. Framför allt ska marken
vara tillgänglig för skolor, förskolor och samlingslokaler
av olika slag. Men det kan också handla om äldreboenden,
serviceboenden, asylboenden och särskilda boenden. Under
respektive område försöker kommunen att precisera vilken typ
av verksamhet som bör vara prioriterad.
VERKSAMHETER (v)

Verksamheter är ett brett begrepp som har en ganska bred
definition även i denna översiktsplan. De gråstreckade
områdena innebär i korthet att mark ska avsättas för någon typ
av verksamhet. I beskrivningen av respektive område framgår
det vilken typ av verksamheter som avses för det specifika
området samt vilken typ av omgivningspåverkan som kan vara
acceptabel på de olika platserna. Som regel vill kommunen
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De färdigplanerade Damm- och Vattenområdena är som regel
områden där det avsatts mark i detaljplanen för byggande av
dagvattenmagasin. Det kan också vara andra områden där det
finns beslut om att bygga vattenmagasin eller dammar men där
själva anläggandet av olika anledningar ännu inte har initierats.
SERVICE,SKOLA,SAMLINGSLOKALER
FÄRDIGPLANERADE (S)

De brunmarkerade områden visar var det finns färdigplanerad
mark för ändamål med koppling till kommunal service
och boende. I Skogsby finns t.ex. en antagen detaljplan för
utbyggnad av skolan där själva byggnationen ännu inte har
färdigställts.
VERKSAMHETER
FÄRDIGPLANERADE (V)

De heltäckta grå markeringarna visar var det finns planberedskap för verksamheter. Flera av kommunens industriområden
är fortfarande inte fullt utbyggda och beredskap finns för
ytterligare utvidgning av många befintliga verksamheter eller
möjlighet för nyetablering av verksamheter som ännu inte är
aktiva i närområdet.

SYDÖLAND
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SYDÖLAND
Bakgrund
Med Sydöland avses det geografiska område som sammanfaller
med området för församlingen ”Sydöland”.
Under de senaste 50 åren har befolkningen i Sydöland minskat
succesivt. År 1990 bodde 1471 personer i Sydöland och 2012
bodde 1004 personer här. Detta motsvarar en minskning med
ca 20 invånare per år. Uppskattningsvis sker åtminstone minst
en fördubbling av befolkningen under sommarhalvåret.

Landskap - kultur/natur/upplevt
Sydöland är känt både nationellt och internationellt för sina
höga kultur- och naturvärden. Här finns bl.a. radbyar, strandängar, lövskogslundar och Stora Alvaret med rik och säregen
flora och fauna. Det unika landskapet, naturen och närheten till
havet är viktiga och karaktäristiska värden för Sydöland. Hela
Sydöland är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Läs mer om världsarvet i kapitlet LANDSKAP.

Infrastruktur/Kommunikationer
Kollektivtrafik med buss är eftersatt i Sydöland. Flera byar och
tätorter saknar täta och dagliga förbindelser för resande lokalt
och till tätorterna Mörbylånga, Färjestaden och Kalmar med
offentlig och kommersiell service. Det begränsade utbudet
av resor med kollektivtrafiken för med sig att Sydölands
attraktivitet minskar, eftersom det försvårar möjligheterna att
både bo och arbeta eller studera. Detta får konsekvenser för
ut- och inflyttning, samt möjligheterna för både unga, vuxna
utan körkort eller tillgång till bil och äldre att ta sig till och
från service, fritidsaktiviteter, besöksmål osv. Den bristfälliga
kollektivtrafiken försvårar inte bara för den fasta befolkningen
i Sydöland, utan också för besöksnäringen som skulle gynnas
av en utvecklad kollektivtrafik. Närtrafiken har startats av
Kalmar läns Trafik, KLT och kan bli ett viktigt komplement till
ordinarie kollektivtrafiklinjer i samband med utvecklingen av
de södra och östra delarna av Öland.
Något snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) finns inte i
Sydöland idag, vilket försvårar eller omöjliggör en vardag
i Sydöland för många människor. Möjligheterna att bedriva
företag eller studier på distans är två tänkbara exempel på
sysselsättningar som är beroende av en väl fungerande digital
infrastruktur.

FÖRSLAG - SYDÖLAND

Boende/Service
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Utbudet av olika boendealternativ, såsom hyreslägenheter och
bostadsrätter är begränsat i Sydöland. Det vanligaste boendealternativet är enfamiljshus, i form av friliggande villa eller mangårdsbyggnad (gård). Antalet mindre enfamiljshus, såsom s.k.
malmhus (f.d. hantverkare- och dagsarbetarbostäder) är relativt
stort och finns i nästan samtliga byar här. De mindre boendena
är attraktiva för både permanentboende och säsongsboende,
vilket speglas i bostadspriserna.
I Sydöland är både den kommunala och kommersiella servicen
mycket begränsad under hela året, men framförallt under
vinterhalvåret. I Degerhamn finns Sydölands enda för- och
grundskola; Alunskolan med undervisning upp till årskurs
sex. Alunskolans upptagningsområde är stort, vilket har
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betydelse för skolans underlag och existens. Som längst kan en
grundskoleelev ha drygt 15 kilometer till skolan i Sydöland.
För gymnasieeleverna är lösningen ofta boende på studieorten
(oftast Kalmar) eller pendling. En annan viktig kommunal
service är hemtjänsten, som utgår från Degerhamn. I kommundelen finns två matvaruaffärer som håller öppet året runt och
dessa ligger i Grönhögen och Södra Möckleby.
Tillgång till service, såsom skola, vård/omsorg och kollektivtrafik, tillsammans med närhet till arbete, matvaruaffär, apotek
och olika ombud är viktiga förutsättningar för att få vardagen
att gå ihop.

Delaktighet/Säkerhet
I kommundelen finns många aktiviteter och föreningar som
är kopplade till framförallt natur och kultur. I Trongård finns
en biograf, i Segerstad ett konstmuseum och i Ottenby finns
aktiviteter kopplade till bl.a. fågelskådning. Ungdomar är ofta
beroende av vuxna för skjutsning till andra delar av kommunen
och olika aktiviteter, fritidsgård osv. I Södra Möckleby finns en
fritidsgård som håller öppet två kvällar i veckan.
Höga halter av markradon finns på olika platser i Sydöland.
Särskilt drabbat är västra sidan och området kring Södra bruket, söder om Degerhamn där marken består av rödfyr. Utmed
landborgskanten norr och söder om Degerhamn, behöver ny
bebyggelse upprättas i radonsäkert utförande.

Klimat/Energi
En betydande del av den västra kusten i Sydöland ligger lågt
i förhållande till havsnivån. Stora delar av Degerhamn och
Grönhögen riskerar att hamna under vatten i takt med stigande
havsnivåer. Även kring Eckelsudde är markerna låglänta och
ett omfattande landområden skulle hamna under vattnet om
havsnivån skulle stiga ytterligare.
Sydöland har stor potential som producent av biogas.

Verksamheter/Areella Näringar
Jordbruket är en mycket stor och viktig inkomstkälla för
Sydöland. Jordbruket har också stor betydelse för landskapets
värden, såsom betade alvarmarker och strandängar samt öppna
och brukade åkrar. En annan betydande och växande näring
är besöksnäringen. På senare år har många jordbruk valt att se
besöksnäringen som en möjlig binäring, inte sällan i kombination med jordbruksverksamheten. Det kan handla om gårdsförsäljning av egenodlade grönsaker och produkter till olika
evenemang kopplade till skörd i samband med Skördefesten
på hösten eller Öland spirar i maj. I kommundelen finns också
arbetstillfällena inom skola och omsorg, såsom hemtjänst.
I dagsläget är det svårt att få tag i personal till hemtjänsten
i Sydöland. En annan stor arbetsgivare är cementindustrin i
Degerhamn.
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Verksamheter

Vattenförsörjning, prioriterad

Vattenförsörjning, mycket hög prioritet

Vattenförsörjning, hög prioritet

d4

d6

SÖDRA MÖCKLEBY
d2
DEGERHAMN

Eckelsudde

Fyr till Fyr, Mörbylånga beslutad sträcka

Fritid

Bostäder

FÖRSLAG - SYDÖLAND

d5
d5

STORA ALVARET

d5

g/c2

d1

d4

Gräsgårds Fiskehamn

Segerstad

MELLBY

SKÄRLÖV

0

1:75 000

´

2 Kilometer

d3

Långe Jan

f1

OTTENBY

GRÖNHÖGEN

d7

g/c1 - Fyrtillfyr

d8

NÄSBY

b1

EKETORP

ÖSSBY

Gräsgårds Fiskehamn

BOSTÄDER
b (föreslagna)

b1 - Össby
Össbys bebyggelse sträcker sig från den östra landsvägen
ned till Östersjön. Össby har med andra ord en helt annan
utbredning i landskapet i jämförelse med de övriga byarna på
sydöstra Öland, vars bebyggelse ligger uppe på de torra strandvallarna i ett pärlband i nord- sydlig riktning, några kilometer
väster om havet.
Förenklat består Össby av tre sammanlänkade delar. Uppe vid
landsvägen ligger Överbyn och nere vid havet Nederbyn, som
är en radby och mellan dessa ligger malmen. Malmens bebyggelse är uppförd under slutet av 1800-talet och utgörs av enfamiljshus med vinkelställda uthus. I malmen ligger bebyggelsen
i enkel rad på ömse sidor om byvägen som förbinder Överbyn
med Nederbyn och havet. I malmen finns även ett flertal enfamiljshus från 1900-talet. I både Överbyn och Nederbyn utgörs
bebyggelsen av kringbyggda gårdar som ligger tätt och samlat
utmed smala byvägar, uppförda under 1800- och 1900-talen.
De kringbyggda och vinkelställda bebyggelsemiljöerna är
typiska för Öland och har många rumsliga kvalitéer.
Nere vid Östersjön, öster om Nederbyn, ligger Össby läge som
historiskt fungerat som fiskeläge. Idag finns endast en ensam
fiskebod kvar på stranden. Stranden används idag främst för
rekreation, såsom bad, promenerande, fågelskådning mm.
Det föreslagna området för bebyggelse ligger väster om
befintlig bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen går som
ett band i nord-sydlig riktning. Den föreslagna platsen utgör
kanten av brukade åkerskiften. Inga större gårdscentra finns i
nära anslutning till platsen. Den föreslagna platsen omfattas av
ett utvidgat strandskydd på 300 meter.
- Kommunen anser att strandskyddet kan upphävas i
föreslaget område, alternativt att dispenser kan ges,
eftersom strandskyddet är avskuret från kustområdet av
befintlig bebyggelse och därmed inte fyller sitt syfte.
- Ny bebyggelse ska vara en del av Össby och en förlängning
av den befintliga bebyggelsen.
- By bebyggelse ska i första hand ligga utmed befintliga
byvägar.

FÖRSLAG - SYDÖLAND

- I det föreslagna området är det särskilt viktigt att ny
bebyggelse anpassar sig efter den befintliga bebyggelsen
skala. Skalan i malmen är t.ex. mindre än gårdarnas.
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- Ny bebyggelse får inte ta bort den befintliga bebyggelsens
kontakt med havet. Släpp mellan hus och vegetation ska
därför finnas som ger koncentrerade vyer och kontakt med
Östersjöns horisont.
- Bebyggelsen ska bygga vidare på befintliga
bebyggelsestrukturer i Össby. Exempel på viktiga
befintliga strukturer är skala, proportioner, utblickar,
materialitet och entréernas tydliga förhållande till
byvägen. Även bebyggelsens orientering och placering
på tomterna är viktigt att ta fasta på. I Össby finns rum
mellan vinkelställda byggnader och förskjutningar mellan
byggnader som ger kvalitativa gårdsrum och platser.
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- Avloppsfrågan behöver lösas på sikt. De biodammar som
finns på östra sidan är idag helt uttjänta. En planerad
överföringsledning mellan Grönhögen och Enetri finns med
i kommunens VA-plan, men relativt lågt i prioriteringen.
Detta innebär att utbyggnaden med största sannolikhet
kommer dröja åtminstone ett par decennier.

Överbyn

Össby
b1
Nederbyn
Malmen

´
0

Össby Läge

200 Meter

DAMM/VATTENOMRÅDE
d (föreslagna)

d1 – Segerstad, Vattenskyddsområde
Täkten har tre brunnar varav en används av kommunen.
Skapandet av ett vattenskyddsområde i Segerstad pågår och
är viktigt för vattenförsörjningen i södra och östra delen av
kommunen. Ett vattenverk finns i Segerstad och uttag av
vatten pågår kontinuerligt. Huvudsyftet med skapandet av
vattenskyddsområdet är att skydda tillrinningsområdet till
vattenförekomsten för att säkra att det vatten som tas ut är av
god kvalitet. Vattentäkten i Segerstad är viktig även för de stora
djurgårdar som finns i östra delen av kommunen. Kapaciteten
i Segerstad vattenverk är ca 15 000 m³/år, totalt uttag är 20 –
25 000 m³/år men det skulle krävas att fler brunnar används.
Dagens uttag räcker inte till så därför är verket sammankopplat
med Grönhögens vattenverk via en överföreningsledning
mellan Grönhögen och Enetri på östra sidan.
- På sikt är det aktuellt med en sammankoppling av
vattenledningsnätet från Segerstad och vidare norrut till
Triberga vattenverk för att säkra tillgång och vattenkvalitet.
Planer finns även att koppla samman Gårdby med
Triberga vattenverk och på så vis skulle hela kommunens
vattenledningsnät vara sammankopplat genom en
ringledning.
- Området är mycket högt prioriterat för framtida
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.

d2 – Södra Möckleby, Vattenskyddsområde
Se föreslaget område d1 i förslaget för DEGERHAMN/
SÖDRA MÖCKLEBY.
d3 – Grönhögen, Vattenskyddsområde
Se föreslaget område d1 i förslaget för GRÖNHÖGEN
d4 – Mellby
Mellby används idag av lantbrukare i området. Uttaget görs
ur bergbrunnar och täkten är av stor vikt för den intensiva
djurhållningen som finns i området.
- Tankar finns på att föra råvatten från Mellby till
Triberga vattenverk när ledningen mellan dessa två
vattenförekomster byggs.
- Området är högt prioriterat för framtida vattenförsörjning i
Ölands vattenförsörjningsplan.

till Gröhögens reningsverk. Tack vare överföringsledningen
kan man också säkra vattentillgången i sydvästra delen av
kommunen genom att två viktiga vattentäkter kopplas samman.
Sammankopplandet av Södra Möckleby och Grönhögen är ett
steg på vägen mot att stärka kopplingen mellan sydöstra och
sydvästra delen av kommunen. Då ledningen mellan Södra
Möckleby och Grönhögen är byggd finns planer på att bygga
en ny vattenledning mellan Grönhögen och Enetri (östra sidan)
där det idag endast finns en vattenledning med begränsad
kapacitet. Den befintliga vattenledningen skulle istället bli en
spillvattenledning.
- Innan Södra Möcklebys reningsverk kan kopplas bort
måste ledningsnätet för spillvattenledningar i Södra
Möckleby och Degerhamn åtgärdas (arbetet pågår).
- Kommunen arbetar för att samordna utbyggnaden
av överföringsledningen med utbyggnaden av
turistcykelprojektet Fyr till Fyr.

d5 – Storåsen

FRITID

Eventuell sprickzon eller sprickfyllning och skifferzon som
idag bedöms vara av mindre intresse. Tillgängligt grundvatten
kan troligen vara ca 60 000 m³/år.

f (föreslagna)

- Området klassas som prioriterat för framtida
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.
d6 – Strömmeln
Området ligger längs med Gettlinge-Gårdstorp och är en
långsträckt smal isälvsavlagring som sannolikt delvis är överlagrad av morän. Ytan är 0,4 km² och det tillgängliga grundvattnet bedöms vara ca 50000 m³/år men vid utbredd formation
kan det finnas den dubbla mängden vatten. Möjligheterna för
konstgjord infiltration har inte utretts men provpumpningar har
visat att det kanske skulle kunna gå att utvinna kanske 100 000
m³/år.
- Området klassas som prioriterat för framtida
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan till dess
att förutsättningarna har klargjorts närmare.

f1 – Ottenby
Ottenby är en av kommunens populäraste besöksmål med cirka
200 000 besökare varje år. Ottenby besöks till stor del tack vare
Sveriges högsta fyr Långe Jan som ligger vid Öland sydspets
och områdets betydelse som fågellokal, som är internationellt
känd. I anslutning till Långe Jan finns ett antal byggnader
och faciliteter för besöksnäringen och platsens verksamheter.
Förutom Långe Jan finns ett naturum med utställningar som
beskriver flyttfåglarnas väg, en restaurang, en forskningsstation
för fåglar och ett litet flyttfågelmuseum. Flyttfågelmuseet är
ritat av arkitekten Jan Gezelius. Norr om byggnaderna finns
också en större parkering, samt en vindskyddad matsäckstuga
och startpunkt för vandring norrut genom Schäferiängarna.
I nordöstra delen av området finns ett flertal vandringsleder
genom lövskogsområdet Ottenby lund. Nordväst om den södra
udden finns ett flertal fornlämningar. Sammantaget är Ottenby
mycket intressant för besöksnäringen och friluftslivet på grund
av sina mycket höga kultur- och naturvärden.

d7 – Ås Strandbildning
Området är ca två kvadratkilometer stort och ligger mellan
Näsby och Ottenby. Området har en grundvattentillgång på ca
200 000 m³/år eller 300 000 m³/år vid konstgjord infiltration.
Området kan eventuellt vara lämpligt för bergbrunnar och
horisontaldränering eller dylikt. Risker i området är Östra
landsvägen och dålig rening av vattnet pga. liten luftad zon.
Förutsättningarna i området är idag relativt okända och vidare
utredningar skulle krävas.

- Kommunen vill satsa på Ottenby och lyfta fram området
som ett unikt besöksmål för natur-, kultur- och friluftsliv.
- Upprättande av viss bebyggelse med koppling till
besöksnäringen och friluftslivet kan komma att tillåtas i
området, under förutsättning att den tydlig understryker och
bevarar platsens rumsliga kvalitéer.

- Området ligger delvis inom naturreservat vilket måste
beaktas i samband med eventuella utredningar.
- Området klassas som prioriterat för framtida
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.
d8 – Överföringsledning Södra Möckleby till Grönhögen
Den föreslagna sträckningen visar den överföringsledning
mellan Södra Möckleby och Grönhögen som redan håller på att
byggas. Ledningen byggs som en överföringsledning för både
spillvatten och dricksvatten och första etappen till Albrunna
pågår. Södra Möcklebys reningsverk är undermåligt och ska
avvecklas inom de kommande åren och spillvattnet föras ner
ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24
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GÅNG- OCH CYKELVÄG

VERKSAMHETER

g/c (föreslagna)

v (föreslagna)

g/c1 – Eckelsudde till Ottenby

v1 – Gräsgårds Hamn

Sträckningen går till stor del utmed befintlig väg 931 men på
ett ställe avviker den tänkta sträckningen från huvudvägen och
går ner till kusten i väster. Sista biten från Sandviks camping
går den tänkta sträckningen utmed vattnet innan den kommer
in i Degerhamn. När g/c-vägen kommer till Degerhamn går
den genom det befintliga bostadsområdet via nedre Sjöhagsvägen innan det går österut och sedan åter igen ner genom
ett befintligt bebyggelseområde utmed Sadelvägen. Därefter
viker cykelvägen österut upp för en brantare backe och upp
i anslutning till Degerhamnsvägen. Uppe vid bebyggelsen i
Södra Möckleby svänger vägen söderut och sedan åter mot
väster vid Södra bruket. Cykelvägen fortsätter utmed kusten
förbi Södra Bruket och hittar sedan ut på väg 136 igen. Norr
om Grönhögen viker vägen än en gång ner mot kusten innan
den kommer upp på huvudvägen i höjd med Grönhögens
golfbana. Söder om Grönhögen följer projektet Fyr till fyrs
tänkta sträckning utmed befintlig väg (136).

Under början av 1900-talet valde staten att satsa på Gräsgårds
Hamn som fiskehamn för att begränsa emigrationen från trakten och Öland. Hamnen är idag en av få hamnar i kommunen
som ännu fungerar som fiskehamn och är en av tre som är utpekad som riksintresse för yrkesfisket. Det är främst piggvars-,
torsk- och flundrefisket till havs som utgår från hamnen. Idag
är hamnen också relativt välbesökt som fritidsmål och för sina
rekreationsmöjligheter. Miljön är mycket genuin, småskalig
och inbjudande för allmänheten. I anslutning till hamnen finns
husbilsplatser.
- Gräsgårds Hamn ska kunna utvecklas som fiskehamn, men
också för andra småskaliga verksamheter samt för fritidsoch rekreationsändamål.
- Allmänhetens tillträde till hamnen ska särskilt beaktas.
- Verksamheter bör vara småskaliga för att passa in i
hamnmiljön.

- Kommunen vill att de delsträckor som ännu inte har
cykelväg ska prioriteras för utbyggnad.
- I den här delen av kommunen är trafikflödena låga och
blandtrafik med bilar och cyklar kan vara en fungerande
lösning. I så fall är det viktigt att vägen utformas så att
det framgår att cyklisterna har samma rätt till vägen som
bilarna. Exempelvis genom skyltning och/eller symboler
och markeringar i vägbanan.
g/c2 – Sydöstra Öland
Sträckningen för cykelprojektet Fyr till fyr i sydöstra delen
av kommunen sträcker sig från Ottenby i söder och utmed
befintlig väg 925. Vid Gräsgård gör leden en avstickare och går
väster om byn och strax norr om Gräsgård går vägen västerut
och ut på Stora Alvaret utmed den gamla banvallen (f.d.
järnvägen). Cykelvägen fortsätter att följa banvallen ända upp
till Skärlöv där den svänger västerut mot Penåsa och Kastlösa
över Stora Alvaret.
- Kommunen ska arbeta för trafiksäkra lösningar på de
sträckor som blir blandtrafiksträckor (se g/c1 ovan).
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- Kommunen vill att sträckan ska ha ett bra friktionsfritt
material, exempelvis packat stenmjöl eller dylikt.
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GRÖNHÖGEN
Grönhögen är en liten ort som ligger vid Kalmarsund på sydvästra Öland, cirka tre mil söder om Mörbylånga och åtta kilometer norr om Ottenby. Grönhögen omges av odlingsmarker
i söder och norr och av Stora Alvaret i öster. Från Grönhögen
finns vackra utblickar över Kalmarsund, jordbruksmarkerna
och Ölands södra udde med fyren långe Jan som riktmärke.

Öster om golfanläggningen och uppe på landborgen ligger
en småskalig bebyggelse på ömse sidor av länsväg 136 i
nord- sydlig riktning. Bebyggelsen utgörs av enfamiljshus
från 1900-talets mitt och malmbebyggelse från 1800- och
1900-talen. Öster om bebyggelsen öppnar sig Stora Alvaret och
här finns också ett större nutida stenbrott.

Grönhögen har gått från industriort med den före detta
ytong-fabriken till en idag delvis mer välbärgad ort med
höga fastighetspriser, genom sitt havsnära läge. Större delen
av Grönhögens bostäder bebos idag säsongsvis. Grönhögen
har stora möjligheter att utvecklas för att kunna tillgodose
besöksnäringen.

I Grönhögen finns en livsmedelsaffär som har öppet under hela
året. Dock finns ingen skola eller annan liknande kommunal
samhällsservice. Under sommarsäsongen öppnar småskaliga
verksamheter i Grönhögen. Kommunalt vatten och avlopp
finns i Grönhögen, samt renings- och vattenverk. Reningsoch vattenverken i Grönhögen har god kapacitet. En högt
prioriterad åtgärd i kommunens VA-plan är därför att bygga en
överföringsledning från Degerhamn, där reningsverket är av
sämre standard, ner till Grönhögen. I samband med dragningen
kan enstaka bebyggelse och byar norr om Grönhögen kopplas
in på det kommunala VA-nätet.

Lite förenklat kan man säga att Grönhögen består av fem
delar; arbetarbostäderna i söder (Nybo), den äldre småskaliga
bebyggelsen och hamnen, det storskaliga industrilandskapet
norr om hamnen, golfanläggningen i norra Grönhögen och en
småskalig bebyggelse öster om golfområdet som följer länsväg
136 uppe på landborgen.
Nybo är ett bostadsområde med enfamiljshus i två plan,
byggda under mitten av1900-talet. Bostäderna uppfördes
för industriarbetarna och är alla orienterade efter kvälls- och
eftermiddagssolen, samt efter utsikten över Kalmarsund. Husen
ligger med jämna mellanrum utmed raka grönskande gator
som öppnar sig omgivande områden, marker och stranden.
Villaområdet är tydligt avgränsat mot söder, där Grönhögen tar
slut och ger plats åt jordbruksmarkerna.

Skydd
- Stora Alvaret öster om Grönhögens bebyggelse är Natura
2000-område.
- Stora Alvaret öster om Grönhögens bebyggelse omfattas av
riksintresse för naturmiljövård.
- Stora delar av Stora Alvaret öster om Grönhögens
bebyggelse omfattas av landskapsbildsskydd.

Grönhögens Hamn ligger i Grönhögens kärna och är en levande hamnmiljö med flera verksamheter knutna till hamnen. Här
finns fiske- och fritidsbåtar, fiskebodar, sjöräddningssällskap,
ställplatser för husbilar, hamnservice och ett visst utbud av
verksamheter. I hamnen finns också en kommunal gästhamn
som har betydelse för ortens besöksnäring och hamnliv.
Bebyggelsen i och kring hamnen är småskalig och många
byggnader har haft eller har ännu idag en tydlig koppling till
hamnlivet. Något öster om hamnen och väster om länsväg 136
ligger ortens camping och stuguthyrning.
Industriområdet ligger norr om Grönhögens Hamn och söder
om golfområdet. Miljön utgörs av storskalig bebyggelse och
enorma vidder över sundet. Området har delvis börjat övergå
till ett park- och naturområde där t.ex. den f.d. industridammen
strax innanför kusten blivit en fågelsjö och flera av de f.d.
industribyggnadernas tak blivit häckningsplatser för fåglar. I
området har två före detta industribyggnader (kycklinghallar)
rivits, men många industribyggnader står kvar och flera har
fyllts med nytt innehåll, såsom kreativt utövande. Flera av
dessa f.d. industribyggnader är intressanta rent kulturhistoriskt,
eftersom de berättar om 1900-talets industrihistoria. Många
av de industriella spåren ger en historisk förankring som är
en viktig del av Grönhögens identitet. I området finns idag
småskalig tillverkning inom industrin sida vid sida med de
konstnärliga verksamheterna och kulturutövandet.
Golfanläggningen ligger i norra Grönhögen och är öppen för
passage för allmänheten. Golfområdet är ett parklandskap med
böljande, gräsklippta grönområden med visst inslag av buskar
och träd. Området sträcker sig från kusten till bebyggelsen
utmed länsväg 136 uppe på landborgen. I området finns viss
bebyggelse som är knuten till verksamheten. Byggnaderna är
främst småskaliga och ligger utspridda utmed mindre slingrande grusvägar.
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Verksamheter

Promenad/Passage

Dammen

f2

Golfbanan

b1

v1

G:a industriområdet

Fyr till Fyr, Mörbylånga beslutad sträcka

Fritid

Damm/Vattenförsörjning, mycket hög prioritet

Bostäder, färdigplanerade

Bostäder
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p1

d8

Stenbrottet

d3

STORA ALVARET
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1:7 500

´

GRÖNHÖGEN

Hamnen

500 Meter

Dammen

f2

v3
f1
b2

v2

Nybo

B1

Parboäng

BOSTÄDER
B (detaljplanelagda områden)

B1 – Sydöstra Grönhögen, 2010 (ca 6 tomter)
I den gällande detaljplanen för platsen anges bostadsändamål
i två våningar samt naturmark utmed landvägen. Bostäder
inom B1 tillåts ha bostadknuten verksamhet. På naturmarken
finns möjligheter till allmänna gångvägar och lekplats och den
befintliga trädridån ska bevaras utmed vägen. På platsen ligger
en före detta skolbyggnad i tegel från 1960-talet. En mer ingående beskrivning av området finns i Detaljplan för fastigheten
Ventlinge 7:80, Grönhögen.

BOSTÄDER
b (Föreslagna)

b1 - Gamla industriområdet (ca 25 bostäder)
Gamla industriområdet sträcker sig ned till hamnen (som
är ortens kärna) och golfområdet i norr. I väster angränsar
området till Dammen (en f.d. industridamm) och Kalmarsund,
och i öster av byggelse med industrier mm.
I det gamla industriområdet finns idag många olika verksamheter, såsom ateljéer, utställningsrum, reparationshallar och mekanisk verkstad. I området finns också exempel på byggnader
som står tomma. Flera av de före detta industribyggnaderna är
förfallna, samtidigt som de berättar om 1900-talets industrihistoria på orten och Öland. Det gamla industriområdet kan på
många platser beskrivas som ett parklandskap, där naturen och
ett rikt fågelliv delvis tagit över.

Kalmarsund i väster och utsikt över Stora Alvaret i öster, som
tar vid öster om vägen.
Platsen är idag planerad för bostadsändamål (fristående hus),
allmänt ändamål, handels- och garageändamål, park eller
plantering, transformatorstation samt samlingslokaler. En mer
ingående beskrivning av området finns i Förslag till ändring av
byggnadsplan för Grönhögens samhälle, fast. Ventlinge 42:1
m.fl.
- För att inte konkurrera med det vidsträckta Stora Alvaret
öster om vägen, bör bebyggelse inte överstiga två våningar.
- Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga
bebyggelsens skala.

DAMM/VATTENSKYDDSOMRÅDE
d (Föreslagna)

d3 – Vattenskyddsområde, Grönhögen
- Ny bebyggelse ska ha varierade funktioner, såsom
verksamheter och bostäder.
- Ny bebyggelse ska anpassas till platsen, omgivningarna
och det havsnära läget.
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- Ny bebyggelse ska blockera utsikten så lite som möjligt
från östra Grönhögen.
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- Ny bebyggelse kan integreras med utvalda före detta
industribyggnader, vilka ska ses som en tillgång och en del
av platsens industrihistoria. Flera av dessa byggnader är
också viktiga mötesplatser för kreativa verksamheter och
utövare som också är en viktig del av Grönhögens liv och
attraktivitet för såväl boende som besökare.

Täkten består av sju brunnar (varav sex utnyttjas) och förser
Ventlinge malm och Grönhögen på västra sidan samt Näsby,
Enetri, Össby och Segerstads f.d. distributionsområde (från
Segerstad till Gräsgård) på östra sidan med vatten. Täkten har
en kapacitet på ca 82000 m³/år vilken bedöms kunna ökas till
ca 100 000 m³/år.
Klimatet på Öland förväntas bli periodvis torrare i framtiden
och det tunna jordtäcket över berggrunden ute på Stora Alvaret
innebär att skyddet av vattentäkten är lågt. Vattentäkten i
Grönhögen är en redan aktiv vattentäkt där arbete pågår för att
skapa ett vattenskyddsområde. Området har högsta prioritet för
vattenförsörjning enligt Ölands Vattenförsörjningsplan 2014.

- Hänsyn ska tas till viktiga befintliga siktlinjer över
Kalmarsund och Ölands södra udde med fyren Långe Jan
som riktmärke.

- Dricksvattenförsörjningen är ett prioriterat intresse i
kommunen och skyddsområdet ska därför beaktas i
samband med all framtida exploatering i området.

- Ny bebyggelse ska på ett naturligt och tydligt sätt
komplettera och integreras i den befintliga miljön.

- Täktverksamhet i området får inte ha negativ påverkan
på vattentäkten i området. Konsekvenser av fortsatt
täktverksamhet för brytning av kalksten måste utredas
utförligt och bevis för att den kommunala vattentäkten
inte kan komma att påverkas av denna verksamhet måste
säkerställas.

- Kulturmiljöunderlag ska tas fram i samband med
detaljplanering.
b2 – Ventlige 7:62
Platsen ligger i Grönhögens utkant och väster om Ottenbyvägen (länsväg 136). Området är idag naturmark, men har
troligen varit betat och är delvis öppet med inslag av lågväxta
enbuskar. Platsen är tillgänglig för allmänheten, eftersom
det saknas fysiska hinder såsom t.ex. elstängsel eller andra
barriärer. Platsen ligger högt, vilket ger viss kontakt med
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- Området är mycket högt prioriterat för framtida
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.
d8 – Överföringsledning Södra Möckleby till Grönhögen
Se område d8 i kartan för Sydöland.

FRITID

PROMENAD/PASSAGE

f (Föreslagna)

p (Planerat)

f1 - Hamnområdet

p1 – Kustpromenad

I hamnområdet finns en blandning av funktioner och lägen med
utsikt över landskapet och Kalmarsund som tillsammans med
den småskaliga hamnbebyggelsen attraherar många människor
till besök och vistelse. Sjöräddningen har sina lokaler i hamnen
och i norra delen finns uppställningsplatser för husbilar och
ett antal containrar som används eller tidigare använts som
sjöbodar. Dessutom finns en återvinningsstation här, samt ett
galleri med servering. Hamnen har också stora möjligheter att
utvecklas som gästhamn. Miljön är mycket genuin, småskalig
och publik.

Idag finns möjlighet att röra sig utan avbrott eller privata
barriärer utmed kusten i hela Grönhögen. Detta har stor
betydelse för att Grönhögens olika bostadsområden och
verksamheter ska kunna mötas, men också för allmänhetens
rekreationsmöjligheter. I gällande detaljplan för golfområdet
i norra Grönhögen anges också att gång- och cykelvägar till
stranden ska säkerställas för allmänheten i golfområdet. Mer
information kan man hitta i Detaljplan för Grönhögen golf
fastigheterna Ventlinge 42:1 1:5 m.fl.

- Hamnområdet ska vara en självklar del av en
sammanhängande kustpromenad genom Grönhögen.
Möjligheten att kunna röra sig utmed kusten och vistats på
olika platser utmed promenaden har mycket stor betydelse
för allmänheten och gynnar orten i stort.
- Hamnen och utbyggnadsområdet i norr (b1 och v1) ska
på ett naturligt sätt kopplas samman till en väl fungerande
helhet med resten av Grönhögen.
- Hamnområdet har stor betydelse som fritidsområde och ska
också i framtiden välkomna allmänheten till planerade och
spontana besök/vistelse.
- Hamnområdet ska vara ett område med en blandning av
funktioner.

- En eller flera kustpromenader ska främja allmänhetens
kontakt med vattnet och möjligheter att röra sig utan
avbrott, privata, mentala eller fysiska barriärer utmed hela
kusten i Grönhögen.
- En eller flera kustpromenader ska länka samman
Grönhögens olika delar för att skapa en sammanhållen ort
där människor kan bo, verka och mötas.
- Stråket/stråken ska fungera som en länk mellan olika
allmänna platser, såsom t.ex. hamnen, Dammen, delar av
golfområdet, Nybo i södra Grönhögen, odlingslandskapet
osv.
- Kommunen ska utreda hur stråket/stråken kan förtydligas
genom hamnen.

- Hamnen ska ges möjlighet att ta emot fler gästande båtar
och husbilsgäster.
- En ny placering av återvinningsstationen är ett led i
utvecklingen av hamnområdet.
- Kulturmiljöunderlag ska tas fram i samband med
detaljplanering.
f2 - Dammen
Dammen är en f.d. industridamm och ligger utmed det mycket
kustnära promenadstråket och i anslutning till hamnen. Stråket
utmed kusten och det centrala läget gör området kring Dammen både tillgängligt och attraktivt att använda för allmänheten
och är idag en tilltalande miljö där fåglar häckar och människor
uppehåller sig. Miljön karaktäriseras av Kalmarsunds öppenhet
och utsikt.
- Dammen med omgivning ska bevaras och utvecklas för
rekreation och natur. Dammens rika fågelliv ska ses som en
del av Dammens upplevelse och kvalitet.
- Ny bebyggelse i anslutning till Dammen ska förbättra
allmänhetens kontakt med hela Grönhögens kust.
- Dammområdet är lämpligt för rekreation och
fritidsaktiviteter som t.ex. trampbåtar och stand-uppaddling, men mindre lämpligt för bad med tanke på
intilliggande tidigare verksamheter som kan ha påverkat
förhållandena i vattnet och på botten negativt.
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VERKSAMHETER
v (Planerat)

v1 - Gamla industriområdet
Området sträcker sig ner till hamnområdet i söder och
golfbanan i norr. I väster begränsas området av Dammen och
Kalmarsund, och i öster av bostadsbebyggelsen vid landborgens rygg. Industrimiljön med sina byggnader innehåller bland
annat ateljéer, utställningsrum, reparationshallar och mekanisk
verkstad, men det finns också exempel på byggnader som står
tomma. Flera av de före detta industribyggnaderna är förfallna,
samtidigt som de berättar om en relativt nutida industrihistoria
under 1900-talet, på orten och Öland. Miljön kan på många
platser ses som ett parklandskap, där naturen delvis tagit över
och platser övergetts och rivits eller hittat nya användningar
som tillvaratar platsens möjligheter.
- Ny bebyggelse ska innehålla varierade funktioner, såsom
verksamheter (även knutna till besöksnäringen) och
bostäder.
- Ny bebyggelse ska anpassas till platsen och dess havsnära
läge.
- Ny bebyggelse ska blockera utsikten så lite som möjligt
från östra Grönhögen.
- Utvalda f.d. industribyggnader, bör ses som tillgångar, delar
av platsen och industrihistorien. Flera av dessa byggnader
är också viktiga mötesplatser för kreativa verksamheter och
utövare, vilket bidrar till liv och möten på orten.
- Viktiga befintliga siktlinjer från Grönhögen över
Kalmarsund och södra udden med fyren Långe Jan som
riktmärke ska säkerställas.
- Kulturmiljöunderlag ska tas fram i samband med
detaljplanering.
- Allmänhetens tillträde till området ska beaktas.

FÖRSLAG - SYDÖLAND - GRÖNHÖGEN

v2 - Väster om länsväg 136
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v3 - Grönhögens Hamn
Kring hamnen är bebyggelsen genomgående småskalig och
ligger relativt tätt och i anslutning till vägarna som i en stad.
Miljön är pittoresk, genuin och varierad med äldre byggnader
från främst förra sekelskiftet. Här finns mindre gatuhus,
enfamiljshus, fiskebodar, fiskecontainrar, fiskebåts- och fritidsbåtsplatser, före detta magasinsbyggnader samt hamnservice,
sjöräddning och ställplatser för husbilar. I hamnen ligger också
ortens återvinningsstation. Enstaka byggnader kring hamnen
har fått publik användning, medan andra som tidigare inrymt
olika typer av verksamheter blivit privata. Hamnen har också
funktion som gästhamn och fungerar som en sydlig entré till ön
för de båtar som gör ett besök under sin resa vidare upp genom
sundet.
- Främja publika verksamheter i hamnen som bjuder in
både bofasta och besökare till hamnmiljön. Det publika
livet bidrar till liv och möte, men är också viktigt för
Grönhögens olika verksamheter och skapar tillsammans
med befolkningen underlag för service, kollektivtrafik
och matvaruaffär, året-runt. Kopplingen mellan service,
besökare och befolkning har ur ett vidare perspektiv,
betydelse för hela Sydölands befolkningsutveckling och
befolkningsspridning, vilket är positivt för hela kommunen.
- Främja befintliga verksamheter som är knutna till hamnens
läge eller användning, såsom fiske, sjöräddning, kreativa
verksamheter, kaféverksamhet, golf och anläggningar för
besöksnäringen.
- Gästhamnen och dess verksamhet ska främjas och ges
möjlighet att utvecklas.
- Hitta alternativ lokalisering för återvinningsstationen som
idag ligger i hamnens framsida och har ett attraktivt läge
vid sundet.
- Hitta ny lokalisering eller integrera ej fast förankrade
strukturer så att de blir en naturlig del av hamnmiljön.
- Kulturmiljöunderlag ska tas fram i samband med
detaljplanering.

Platsen ligger i Grönhögens utkant och väster om Ottenbyvägen (väg 136). Området är idag naturmark, men har troligen
varit betat och är därför ännu delvis öppet med inslag av
lågväxta enbuskar. Platsen är tillgänglig för allmänheten,
eftersom det saknas fysiska hinder såsom t.ex. elstängsel eller
andra barriärer. Platsen ligger högt, vilket ger kontakt med
både Kalmarsund i väster och utsikt över Stora Alvaret i öster,
som tar vid öster om vägen.
- För att inte konkurrera med det vidsträckta Stora Alvaret
öster om vägen, bör bebyggelsen inte överstiga två
våningar. Se b2.
- Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga
bebyggelsens skala.
- Befintligt verksamhetsområde med uthyrning av stugor kan
utvecklas.
- Kommunen ser i första hand en utveckling av verksamheter
inom servicesektor och besöksnäring med koppling till
friluftsliv på platsen.
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SÖDRA MÖCKLEBY

DEGERHAMN

Södra Möckleby ligger uppe på landborgen och strax öster
om Degerhamn som ligger nere vid Kalmarsund. Från Södra
Möckleby är det cirka två mil till Mörbylånga.

Degerhamn är en tätort på sydvästra Öland som ligger
långsträckt utmed kusten nedanför landborgen och Södra
Möckleby. Degerhamn och Södra Möckleby är sammanlänkande, men inte sammanbyggda. I gränsen mellan de båda orterna
reser sig landborgen med ett grönskande trädbälte, genom
vilken Bergsstigen letar sig fram. Också öppna åkermarker
breder ut sig mellan orter, vilket ytterligare förstärker de två
orternas olika identiteter och lägen.

I Södra Möckleby finns närhet till offentlig och kommersiell
service, Stora Alvaret och andra natur- och kulturmiljöer,
samt till Kalmarsund. Södra Möckleby är en viktig ort för
Sydöland och kommunen, eftersom ortens utbud av service
och aktiviteter i förlängningen har betydelse för att hela
kommunen ska kunna leva, året-runt. I Södra Möckleby finns
bland annat en livsmedelsaffär som håller öppet under hela året
med apoteks- och systemombud, för- och grundskola upp till
årskurs sex, biliotek, fritidsgård för ungdomar, räddningstjänst
och diverse verksamheter/butiker utmed Södra Möcklebyvägen
(väg 136). För att Sydölands befolkningsutveckling ska kunna
vända är det mycket viktigt att det finns olika boendealternativ,
arbetsmöjligheter och tillgång till både kommunal, som
kommersiell service på överkomliga avstånd, och helst lokalt.
Också kollektivtrafiken har en viktig roll för utbudet och
underlaget av service på orten. Bakom Södra Möcklebyvägen
ligger främst bostäder och här finns flera olika boendealternativ, såsom kommunala hyreslägenheter i flerbostadshus och
privatägda enfamiljshus. Vid vägen ligger också kyrkan från
1100-talet som renoverades senast under mitten av 1900-talet.
Den äldsta bebyggelsen hittar man kring kyrkan, från vilken
orten vuxit med en- och flerfamiljshus från början av 1900-talet
och fram till slutet av 1900-talet. Söder om kyrkan ligger också
två kringbyggda gårdar. Blandningen av olika upplåtelseformer
och funktioner gör Södra Möckleby, tillsammans med Grönhögen och möjligen Degerhamn till Sydölands serviceorter.
Det kommunala vatten- och avloppsnät i Södra Möckleby är
undermåligt och en lösning av spillvattenledningsnätet och
reningsverket är en högt prioriterad fråga i kommunens VAplan. Den planerade åtgärden innebär att en överföringsledning
dras till Grönhögen. Omfattande åtgärder på ortens befintliga
spillvattenledningsnät kommer också prioriteras.
Skydd
- Stora Alvaret öster om Södra Möcklebys bebyggelse och
åkermarker är Natura 2000-område.
- Stora Alvaret öster om Södra Möcklebys bebyggelse och
åkermarker omfattas av riksintresse för naturmiljövård.
- Södra delen av Södra Möckleby omfattas av riksintresse för
kulturmiljövård.
- Nordost om Södra Möckleby och ute på Stora Alvaret
ligger Möckleby-Gårdstorps naturreservat.

Degerhamn är en bruksort med en stor cementindustri som
sätter stor prägel på orten. Sedan början av 1700-talet har det
funnits olika industrier på orten som brutit, förädlat och/eller
tillverkat cement av alunskiffer och kalksten. Cementindustrin
är den största arbetsgivaren i Degerhamn med cirka 75 anställda och ligger mitt i orten, i anslutning till sundet. Industrin
är både en stor motor, men blockerar samtidigt tillträdet till
kusten för allmänheten och delar upp Degerhamn i olika delar.
Ute på Stora Alvaret, strax sydöst om Degerhamn ligger ett
stenbrott som försörjer den nuvarande cementindustrin med
kalk.
Bebyggelsen norr om cementindustrin utgörs främst av friliggande småhus från början och slutet av 1900-talet. Stora delar
av bebyggelsen ligger utmed kusten. Bebyggelsen karaktäriseras av grönskande trädgårdar och närheten till Kalmarsund.
Mellan husens tomter och strandlinjen finns ett smalt släpp som
ger tillträde till kusten för allmänheten. Den nyare bebyggelsen
från 1900-talets slut ligger strax innan landborgens sluttning
och öster om den äldre bebyggelsen vid kusten. Här samlas
bebyggelsen i villaområden där husen är uppförda mer eller
mindre samtidigt och i liknande utförande. Villabebyggelsen
omges i öster av grönska och höga träd som breder ut sig i
landborgens sluttning hela vägen upp till Södra Möckleby.
Södra Bruket är en f.d. industrimiljö med arbetarbostäder och
industribebyggelse som ligger i södra Degerhamn och söder
om den aktiva cementindustrin. Södra Bruket är en del av
Ölands industrihistoria och har på senare år börjat uppmärksammas som besöksmål. Industrin startade år 1804 och var
som störst under början av 1800-talet, då cirka 300 anställda
arbetade här och drygt en tredjedel av dessa arbetare var barn.
Under denna period var Södra Bruket också Skandinaviens
största alunbruk. Industrin lades ned 1886. Södra Bruket karaktäriseras av dess läge utmed kusten och dess industriella rötter.
Här finns många välbevarade kännetecken, typiska för äldre
industrimiljöer från 1800-talet. Miljön utgörs bl.a. av fabriksruiner och bostadslängor med lägenheter (f.d. arbetarbostäder).
Längorna ligger utmed en rak huvudväg eller axel, kantad av
en trädallé. Miljön lever idag vidare som ett bostadsområde
och besöksmål med bland annat vandrarhem.
I Degerhamn är serviceutbudet begränsat, men orten är
sammanlänkad med Södra Möckleby som har ett relativt stort
utbud av både offentlig och kommersiell service.
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Landskapet i och kring Degerhamn präglas av både nutida och
historiska spår efter utvinning och förädling av kalksten och
alunskiffer. Ute på Stora Alvaret finns både mindre, äldre stenbrott och ett större, nutida och industriellt stenbrott. Det större
stenbrottet ligger sydöst om Degerhamns bebyggelse. Nere vid
kusten i Degerhamn finns otaliga högar med s.k. rödfyr, som
är en rest från den historiska industribränningen av alunskiffer
på orten. Rödfyren har höga radonhalter. Genom östra delen
av Degerhamn, i vegetationsbältet som ligger i landborgssluttningen och öster om bebyggelsen, går vandringsstigen
Bergstigen. Stigen leder fram mellan uppväxta träd, stenbrott,
och fältugnar. Miljön är sammantaget mycket unik.
Stora delar av Degerhamn har kommunalt vatten och avlopp,
men nätets kvalitet är undermåligt och en lösning av spillvattenledningsnätet och reningsverket är en högt prioriterad
fråga i kommunens VA-plan.
Skydd
- Degerhamn, inklusive Södra Bruket är utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården.
- Södra Bruket anses vara en kulturhistorisk intressant miljö
och omfattas av s.k. områdesbestämmelser för att skydda
miljöns värden.
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- Södra Bruket bedöms omfattas av 3 kap 12 paragrafen
PBL; ”byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får
inte förvanskas.”
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- Albrunna stenbrott ligger ute på Stora Alvaret, några
kilometer sydöst om Degerhamn. Stenbrottet är utpekat
som riksintresse för mineralutvinning.

ÅRSVIK
Årsvik ligger drygt en halv kilometer norr om Degerhamn
och är en jordbruksbygd med stora produktiva åkrar. Åkrarna
sträcker sig från tallskogarna nere vid Kalmarsund i väster och
vidare österut till Stora Alvaret uppe på landborgen. I östra
Årsvik är landskapet mycket böjande, då det reser sig upp mot
landborgen. Det varierade landskapet kring Årsvik har många
kvaliteter, tack vare att det växlar mellan öppet och slutet, mellan flacka sluttningar och kraftigt böljande. De öppna vidderna
ger rymd och generös utsikt och trädalléerna utmed den nedre
kustvägen är omslutande och erbjuder bestämda siktlinjer
mellan träden. Stora delar av Årsvik är svårtillgängligt, men
det finns ett flertal mindre grusvägar mellan åkergränserna
som leder fram till tallskogarna nere vid Kalmarsund, i vilka
bland annat ekoxar lever. Skogarna nere vid Kalmarsund har
stor betydelse för rekreationsmöjligheterna, eftersom de ger
skugga, lä och variation i det öppna landskapet.
I Årsvik ligger bebyggelsen utmed den nedre kustvägen
och utgörs av några fåtal gårdar och enstaka enfamiljshus.
Bebyggelsen och i synnerhet gårdarna har en tydlig koppling
till den öländska byggnadstraditionen och till jordbruket som
näring. Bebyggelsen bildar tillsammans en liten radby med
kringbyggda gårdar som ligger delvis tätt och på rad efter
varandra, i direkt anslutning till vägen. Vägen som rum kantas
också av skuggande och rumsbildande alléer som harmoniserar
med det mycket öppna öländska landskapet.
Det finns inga kommunala vatten- och avloppsledningar i Årsvik. I kommunens VA-plan är utbyggnad av överföringsledning
för avlopp från Södra Möckleby till Grönhögen prioriterad. I
samband med detta ska förbättringar av det dåligt fungerande
avloppsnätet i Degerhamn och Södra Möckleby göras.
Skydd
- Stora delar av det utpekade området för bostadsändamål
i södra Årsvik är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövård.
- Årsvik omfattas av landskapsbildskydd.
- Generella biotopskydd gäller för stenmurar i
odlingslandskapet och trädalléer.
- Årsvik omfattas av strandskydd från den nedre kustvägen
och vidare västerut, ned till kusten och 300 meter ut i
Kalmarsund.
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Småbåtshamnen
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Verksamheter

Vattenförsörjning, prioriterad

Skola/Service/Samlingslokaler

Promenad/Passage

Fyr till Fyr, Mörbylånga beslutad sträcka

Damm/Vattenförsörjning, mycket hög prioritet

Bostäder, färdigplanerade

Bostäder

d2

Pilekulla

BOSTÄDER
B (Planerade)

B1 – Elvägen och Kvarnvägen, Södra Möckleby (2 flerbostadshus, ca 8 bostäder)

B3

Platsen mellan Elvägen och Kvarnvägen är en del av en större
sammanhängande åkermark som sträcker sig in bland Södra
Möcklebys bebyggelse. På den del av åkermarken som sträcker
sig in bland bebyggelsen kan bostäder i två plan uppföras. En
mer ingående beskrivning av området finns i Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Södra Möckleby
Samhälle, från 1970.

B4

B2 – Söder om Kyrkvägen, Södra Möckleby (2 flerbostadshus, ca 10 bostäder)
På grönytan söder om Kyrkvägen kan flerbostadshus i två plan
uppföras. Grönytan ligger mitt i Södra Möckleby och ansluter
till Kyrkvägen i norr och Ottenbyvägen i väster. Grönytan
saknar tydlig användning idag. En mer ingående beskrivning
av området finns i Förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplanen för Södra Möckleby Samhälle, från 1970.

B2

B1
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B3 – Skiffergatan, Södra Möckleby (7 tomter)

46

Skiffergatan ligger i nordvästra Södra Möckleby och omges
av ett stycke åkermark. Utmed gatan ligger idag några enstaka
enfamiljshus. På platsen finns sju tomter för fristående hus i
ett plan som kan bebyggas. En mer ingående beskrivning finns
i Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för
Södra Möckleby Samhälle, från 1970.
B4 – Öster om Alunskolan, Södra Möckleby (15 tomter)
Marken norr och öster om Alunskolan i Degerhamn och är idag
åkermark. Enligt gällande byggnadsplan kan friliggande bostäder i ett plan uppföras öster om Alunskolan. Norr om skolan
är området planerat för park eller plantering. En mer ingående
beskrivning finns i Förslag till ändring och utvidgning av
byggnadsplanen för Södra Möckleby Samhälle, från 1970.
B5 – Folketshusvägen, Södra Möckleby (10 tomter)
Platsen är en del av en större sammanhängande åker som angränsar till Södra Möckleby i öster. Från platsen har man utsikt
över omgivande åkermarker och Stora Alvaret. Planen tillåter
en utvidgning av villaområdet. Stora delar av villaområdet är
idag utbyggt men 10 tomter finns ännu kvar. En mer ingående
beskrivning av området finns i Förslag till ändring och
utvidgning av byggnadsplanen för Södra Möckleby Samhälle,
från 1970.

B5

B6 – Nedre Sjöhagsvägen, Degerhamn (4 tomter)
Nedre Sjöhagsvägen ligger i norra Degerhamn, omgiven av
enfamiljshus från 1900-talet och med närhet till Kalmarsund i
väster och odlingslandskapet och Årsvik i norr. Utmed vägen
kan totalt fyra tomter bebyggas med friliggande bostäder på
grönytan. Grönytan, kan liknas vid en gräsbevuxen glänta
bland de omgivande högresta lövträden och villabebyggelsen.
Söder om de planerade bostadstomterna är marken planerad för
allmän park och utgörs av en öppen yta för lek och sport. De
horisontella och öppna parkytorna är välanvända och viktiga
för de boende i Degerhamn, eftersom landborgens sluttning
och de omgivande åkrarna till stor del är otillgängliga för t.ex.
lek och sport. Genom Degerhamn går Bergstigen (p1), som
har betydelse för möjligheterna till närrekreation för de boende
i både Degerhamn och Södra Möckleby. En mer ingående
beskrivning av området finns i Förslag till byggnadsplan för
område vid Årsvik i Södra Möckleby Socken.
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BOSTÄDER
b (Föreslagna)

b1 – Årsvik, norr om Degerhamn
Landskapet norr om Degerhamn har höga kulturvärden som
är värda att bevara och utveckla. Det föreslagna området för
bebyggelse utgör västra delen av ett åkerbälte som är avskuret
av väg 931 som löper i nordsydlig riktning. Ner mot vattnet
övergår terrängen i tallskog på sandiga marker, vilka möter
Kalmarsund. Området är ett viktigt utvecklingsområde för
södra Öland och för tätortsutveckling på orten eftersom alternativa lägen för utbyggnad av bostäder saknas i Degerhamn.
Merparten av de som arbetar i industrin på orten pendlar,
ofta så långt som från fastlandet. Kommunen ser det som
nödvändigt att Degerhamn kan fortsätta utvecklas och ser
den föreslagna platsen som det enda rimliga alternativet som
utvecklingsområde för bostäder. Kommunen anser att ett
upphävande av strandskyddet är befogat enligt det femte av
de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c § ”Det
avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.”
Den allmänna bostadsförsörjningen och bostadsbyggande är
ett allmänt intresse enligt PBL 2 kap 3 § och i Degerhamn är
detta intresse högst angeläget för att trygga möjligheten till
utveckling och ortens framtid.
Förutom att området omfattas av utvidgat strandskydd på
300 meter ut i Kalmarsund från kusten och 300 meter in mot
land så omfattas området till viss del även av riksintresse för
kulturmiljövård. Det föreslagna området för bebyggelse ligger
mellan 2,5 och 5 meter över dagens medelhavsnivå. Ju längre
norrut man kommer utmed den nedre kustvägen i Årsvik, desto
högre ligger land.

- För att bygga vidare på den befintliga bebyggelsens struktur
ska ny bebyggelse läggas utmed den befintliga kustvägen.
På så sätt kan man samla och knyta ihop Degerhamns och
Årsviks bebyggelse. Om man samlar bebyggelsen sparar
man viktig jordbruksmark och kan behålla den vackra
utsikten ut över de öppna odlingsmarkerna, Kalmarsund
och tallgrupperingarna nere vid stranden som ges från
bebyggelsen och vägen.
- Ny bebyggelse ska knyta an till den befintliga bebyggelsens
utbredning i landskapet, vilket innebär ett läge från 2,5 till
5 meter över dagens medelhavsnivå.
- Ny bebyggelse får endast byggas väster om kustvägen,
eftersom åkermarkerna öster om vägen är värdefulla, stora i
areal och fornlämningstäta.
- Kvartersexploateringstalet för föreslagen bebyggelse får
inte överstiga den befintliga bebyggelsens.
- Regionledningar som löper genom området ska beaktas
i samband med exploatering, nedgrävning kan vara
nödvändig.
- Ett upphävande av strandskyddet är befogat, eftersom det
föreslagna utvecklingsområdet innebär tätortsutveckling
av Degerhamn och strandskyddets värden tryggas genom
passagen (p1). Passagen ska vara minst 30 meter och ska
hållas tillgänglig för allmänheten utmed kusten, väster
om det föreslagna området. Något längre norrut ligger
Sandviks badplats, vilken kan länkas samman med stråket.
- Utbyggnad kräver möjlighet till anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.
- Färdig golvhöjd för ny bebyggelse ska beaktas i samband
med nybyggnation i området med tanke på läget vid sundet.
- Trädalléer och skiftesgränser, liksom vegetation som
understryker ägogränser och olika landskapsavsnitt ska
särskilt beaktas.
- Kulturmiljöunderlag ska tas fram i samband med
detaljplanering.

Bostäder

b1

Fyr till Fyr, Mörbylånga beslutad sträcka
Promenad/Passage
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DAMM/VATTENOMRÅDE

- Viktiga utblickar från stråket ska lyftas fram och bevaras
öppna.

d (Föreslagna)

- Den för allmänheten tillgängliga passagen ska i anslutning
till eventuell ny bebyggelse (b1) vara minst 30 meter.

d2 – Vattenskyddsområde, Södra Möckleby
Täkten består av fem brunnar och förser Södra Möckleby, Degerhamn, Gårdstorp, Albrunna och Södra Bruket med vatten.
Vattenverket är i behov av renovering och i VA-nätet i Södra
Möckleby och Degerhamn pågår en välbehövlig upprustning.
Vattentäkten i Södra Möckleby är en redan aktiv vattentäkt och
arbetar pågår med att skapa ett vattenskyddsområde snarast.
Den nuvarande kapaciteten från täkten är ca 50-55 000 m³/
år och sammanlagt finns en tillgänglig grundvattenreserv i
förekomsten på ca 150 000 m³/år men då med flera brunnar.
Täkten försörjer ca 700 personer vintertid och betydligt fler
under sommarmånaderna.
- Dricksvattenförsörjningen är ett prioriterat intresse i
kommunen och skyddsområdet ska därför beaktas i
samband med all framtida exploatering i området.
- En överföringsledning för vatten och spillvatten ska byggas
till Grönhögen.
- Området är mycket högt prioriterat för framtida
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.
d8 – Överföringsledning Södra Möckleby till Grönhögen

FÖRSLAG - SYDÖLAND - DEGERHAMN / SÖDRA MÖCKLEBY

Se område d8 i kartan för Sydöland.
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SKOLA/SERVICE/SAMLINGSLOKAL
s (Föreslagna)

s1 – Centrum, Södra Möckleby
Både kommunal och kommersiell service är viktiga förutsättningar för att vardagen ska gå runt och fungera på ett värdigt
och tillfredsställande sätt. Närheten till skola, livsmedelsaffär,
butiker och samlingslokaler är viktigt för alla grupper i samhället och av stor betydelse för Södra Möckleby, Degerhamn
och hela Sydöland. Servicen i Södra Möckleby har betydelse
för möjligheterna att bo i Sydöland under hela året, vilket
bidrar till en levande bygd. Utmed landsvägen möjliggörs
också spontana besök genom dess läge utmed vägen till bl.a.
Ottenby, Stora Alvaret och Eketorps borg, som är några av öns
populärare besöksmål.
- Ett brett och samlat utbud av service och samlingslokaler
kan gynna och skapa underlag åt varandra. Södra
Möckleby-vägen är en viktig plats för både service och
verksamheter.

VERKSAMHETER

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

v (Föreslagna)

g/c (Föreslagna)

v1 – Centrum, Södra Möckleby

g/c1 – Fyr till fyr, Degerhamn
Den föreslagna sträckningen som redovisas på kartan är en
delsträcka inom cykelprojektet ”Fyr till fyr” som är under
utbyggnad.
-

Dragningen ska ta hänsyn till befintlig jordbruksmark
utmed sträckan så att större områden inte skärs av.

PROMENAD/PASSAGE
p (föreslagna)

p1 – Bergstigen och söderut
Det befintliga stråket Bergstigen går längs väg 931 nere i
Degerhamn och sydost upp mellan befintliga bostadsområden
i Södra Möckleby och Degerhamn. Stråket går genom ett
vackert naturområde och länkar samman Södra Bruket, södra
Degerhamn med norra Degerhamn.
Passagen och området omkring används i hög utsträckning av
de boende i Degerhamn och Södra Möckleby men också av
besökare på orterna.
- Stråket ska vara öppet för allmänheten och möjliggöra
vardaglig förbindelse till fots och vara tillgänglig för
besöksnäringen.
- Platser utmed stråket är viktiga för att stråket ska bli mer än
passage eller förflyttning.
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I centrala Södra Möckleby, utmed landsvägen finns viktig service för orten, grannbyarna och hela Sydöland. Här finns bl.a.
livsmedelsaffär, bibliotek, fritidsgård, klädaffär, apoteksombud,
blomsterbutik, second-hand butik, café med mera. Samlingen
av olika verksamheter gynnar varandra och läget inbjuder
också till spontana besök för genomresande.
- Kommunen ställer sig positiv till utveckling av
verksamheter inom ramen för befintlig bebyggelse i
området.

