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Anteckningar från dialogmöte i Kastlösa den 15 mars 
2017 

Kommunfullmäktige inbjöd till dialogmöte i Kastlösa den 15 mars 2017 på 

Allégården med start klockan 19.00. 

Fem partier finns representerade i panelen, nämligen Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet. Samtalet leds av fullmäktiges ordförande Kjell Magnusson. 

Utveckling av södra Öland och kopplingen till Kastlösa-Smedbyområdet 

Från publiken: 

Hur ser partierna på utvecklingen av södra Öland och Kastlösa-

Smedbyområdet?  

Från politikerna: 

Södra Ölandberedningen har lämnat sitt slutbetänkande som snart ska 

behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Betänkandet 

innehåller en hel del förslag för att utveckla området.  

Det är själklart att man ska kunna bo och leva i hela kommunen och att 

kommunikationer, boende, skolor etc. måste fungera och vara tillgängliga i 

hela kommunen. Det är också viktigt att det finns bra boende för äldre även i 

den södra delen av kommunen.  

Mer direktdemokrati och att hembygdsföreningarna får mer att säga till om 

gentemot kommunen.  

Ledande kulturkommun – vad det innebär för Kastlösa-Smedbyområdet 

Från publiken: 

Vad gör kommunen rent konkret för att nå målet? Det krävs en ordentlig 

mötesplats för kultur i kommunen, annars blir vi bara en vanlig 

kulturkommun. 

Hur ser partierna på världsarvet? 

För att kunna säga att man är en ledande kulturkommun så måste man låta 

tala om sig. Man behöver sticka ut. Gör något spektakulärt av Zokker och 

området runtomkring. Man kan kanske utlysa en arkitekttävling för att få 

fram förslag till något bra när det gäller Zokker och Kamerala villan. 

Från politikerna: 

Visionen måste tas på allvar och det ställer krav på kommunen. Nödvändigt 

med ett bra samarbete mellan kommunen och samhället i övrigt.  

Det offentliga samtalet viktigt för att komma framåt.  
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Utredning pågår om hur Zokker ska kunna användas på bästa sätt och vad 

som behöver göras med lokalerna och vilka kostnader som det innebär. 

Utredningen ska vara klar före sommaren. En miljon kronor har satsats på 

Kamerala villan och 40 miljoner kronor är avsatta för kulturhus i 

Färjestaden. En utställningslokal i anslutning till biblioteket i Södra 

Möckleby kan också bli aktuell.  

När det gäller världsarvet så är det viktigt och måste få utvecklas så att det 

förblir ett levande världsarv och inte ett musealt världsarv. Även om 

världsarvet är viktigt så finns det en smärtgräns. Om restriktionerna blir för 

stora kan det vara bättre att inte ha kvar statusen som världsarv. 

Kollektivtrafik och vägar 

Från publiken: 

Det måste finnas vettiga kommunikationer för att man ska kunna bo på södra 

Öland.  

Idag går det inte att handla i Grönhögen eller Södra Möckleby om man bor 

på östra sidan, det har KLT bestämt. Kommunen måste stoppa KLT. 

Vägunderhållet måste bli bättre så att man slipper kryssa mellan hålen i 

asfalten. Snöröjningen obefintlig längst i söder. 

Farlig GC-väg. Stolpar borde ersättas med räfflor i vägen för att skilja 

trafiken åt. 

Från politikerna: 

Nödvändigt med fungerande kommunikationer. Kollektivtrafiken är 

landstingets fråga, men kommunen har en dialog med landstinget om hur 

kollektivtrafiken kan utvecklas.  

Det är bedrövligt med en närtrafik som fungerar på det sätt som beskrivs. 

Det måste bli bättre.  

Fyr-till-fyrprojektet har valt att använda stolpar vid GC-vägarna. Det måste 

gå att åtgärda för att minska riskerna.  

Övrigt 

Dessutom togs frågor upp om Allén i Kastlösa, marknadsföring av tomter, 

vattenförsörjningen, sockenstugan i Smedby och förhållandena vid 

återvinningstationerna.  

Sett till antalet inlägg var det följande frågor som engagerade mest. 

Kultur och världsarv   16 

Kollektivtrafik och vägar   12 

Cykelvägar      6 

Snöröjning      6 

 

 

Ulf Gustavsson 

Kommunsekreterare 
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