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1. Vad har hänt sen sist i olika frågor 

- Fyr till fyr – kommunen och Länsstyrelsen var tillsammans ute i 

augusti och tittade på sträckan Skärlöv - Segerstad. Länsstyrelsen i 

allmänhet positiva, överens om att detta är den bästa sträckningen. 

Även överens om att sträckningen Penåsa – Skärlöv är en bra målbild 

för hur man vill att det ska se ut. ÖKF jobbar med ansökan till 

trafikverket men oklart när den kommer lämnas in med anledning av 

utredningen om ÖKF:s ev omorganisation. Ölandsleden är med som 

prioriterad cykelled i den Regionala Transportplanen som ska 

klubbas på nästa Regionfullmäktige, vilket innebär att det bör gå att 

få finansiering därifrån. Dock oklart när. 

- Gräsgårds bastu har använts utvecklingsmedel och renoverat taket. 

Alla välkomna att vara med, bastun går att hyra. 

- VA – möte i maj med boende i Mellstaby, VA redogjorde för alla 

kostnader man skulle ta ut. Inte så populärt. Agneta fick ett förslag 

strax innan midsommar, kunde inte skicka ut det eftersom det var 

högsäsong, men har skickat ut det nu. Tre sommarboende har hört av 

sig och varit positiva, en fastboende var tveksam. Inväntar fler svar. 

Har fått stort stöd från övriga i Nätverket arbetet. I Bjärby håller man 

på och jobbar fram ett utkast på samfällighet. 

- Gratis att ha konsert i kyrkan så länge prästen är med och säger några 

ord. Även Himmelsberga är gratis. Genomgången av inventarier osv 
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behöver komma igång. Eva lyfter detta med sina kollegor. Jazz på 

Mellby Ör In i November och Allégården första advent. 

- Ny stabil ägare till drivmedelspumpen i Södra Möckleby, jätteroligt. 

Tyvärr har pumpen i Seby stängt ner, delvis pga för stora 

investeringar krävdes och delvis pga att pumpen i Södra Möckleby 

finns kvar. 

- Föreningarna i Södra Möckleby under ledning av 

Hembygdsföreningen planerar för ett firande av industrijubileum i 

juli 2023. 

- Kupans lokal ska säljas, viktigt att verksamheten kan vara kvar i byn. 

- Grönhögen årets Ölandsby! 

- Inte hänt så mkt med detaljplanerna än. Bollplanen måste göra en 

Natura2000-utredning eftersom området gränsar till Natura2000-

område. 

- MBAB presenterade förslag på bostäder för en tomt i Grönhögen. 

Många tycker att det var för många lägenheter. MBAB hindrade av 

lagstiftning att ”subventionera” hyror osv – varje projekt måste gå 

runt självt, eftersom MBAB är ett aktiebolag. Byggkostnaderna har 

stigit med 30%, så det blir dyrt att göra få lägenheter. 

- Besvikelse att MBAB inte är intresserad av att bygga i Södra 

Möckleby. Dubbel markanvisning bör kunna nyttjas, Eva och Peter 

driver frågan internt. Tomten i S Möckleby mkt bra för det men den 

ägs av MBAB.  

- Tomterna i S Möckleby snart redo för försäljning, kvarstår bara att 

identifiera vart vattenpumparna ska vara. Kan man inte lägga ut dem 

till försäljning ändå? Borde kunna läggas ut till försäljning! Eva 

kontaktar barnfamilj En barnfamilj har hört av sig till kommunen och 

fått svaret att det inte finns några tomter på g i Södra Möckleby. 

Marion letar reda på kontaktuppgifter så att Eva kan kontakta dem. 

- Växer tydligen Björnbär på cykelleden. Fortfarande cyklar folk på 

stora vägen för att det inte finns skyltning.  

- Seby-badets pir är äntligen lagad, finns även badstege i Gräsgårds 

hamn. 

- Eva har möte med kommundirektör och skolledning om ett par 

veckor för att se vilka åtgärder man vill gå vidare med för att stärka 

Alunskolan, rektorn ska ha hunnit ha dialog med lärare och ev. även 

ett föräldraråd. 

- Nu finns det Kovett-skyltar att beställa gratis från kommunen, även 

affischer och vykort att dela ut. Maila till 

emma.rydner@morbylanga.se. Pressmeddelande skickas ut i dagarna. 

2. Bussresa 

- Med nya kommunfullmäktige och nya nämnderna, presentera 

Nätverkets arbete och viktiga frågor för Sydöland. 

- I början på nästa år, eller kanske fram i maj. 

mailto:emma.rydner@morbylanga.se
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- Nya politiker brukar bli bjudna på resa i hela kommunen men 

uppslutningen brukar tyvärr vara dålig. 

- LRF planerar en resa för kommunpolitiker – kanske kan samköra! 

Lalla tar reda på mer info om detta. 

3. Nästa möte 

Torsdag 27 oktober 18.30 – Gräsgårds socken ordförande. 

 


