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Om nätverket 
Nätverk Sydöland bildades under hösten 2020 med syftet att stärka samverkan för att skapa en 

långsiktigt hållbar utveckling och ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, 

verksamma och besökare. I nätverket sitter två representanter från varje socken samt två 

tjänstepersoner från Mörbylånga kommun. Det är föreningarna i varje socken som utser sina 

representanter och alla föreningar som är verksamma på Sydöland och utgår från demokratiska 

principer är välkomna att vara med. Mörbylånga kommun och de föreningar som vill medverka 

har valt att underteckna en överenskommelse om att samverka genom Nätverk Sydöland. 

Följande föreningar har undertecknat överenskommelsen och följande representanter sitter i 

nätverket under 2022/2023. 

 

Ås socken 

Ås hembygdsförening Ulrika Parboäng, Hans Sabelström 

Gräsgård socken 

Gräsgårds hembygdsförening 

Gräsgårds hamnförening 

Seby badplatsförening 

Tova Johansson, Ylva Benderix 

Segerstad socken 

Segerstads Hembygdsförening Peter Strand, Agneta Larsson 

Smedby socken 

Smedby hembygdsförening Ingela Johansén, Lisa lundqvist 

Södra Möckleby socken 

Södra Möckleby hembygdsförening 

Södra Möckleby sockenförening 

Degerhamns IF 

Degerhamns skytteförening 

Degerhamn-kastlösa Röda korset-krets 

Anna-Lena Wilén, Marion Rasmussen Nilsson 

Ventlinge socken 

Ventlinge Hembygdsförening Eva Dillner, Torbjörn Arvidsson (Johan Bjärkse 

2021) 

Övriga föreningar 

LRF Ottenby lokalavdelning 

Södra Ölands Pastorat 

 



 

 

 
Nätverk Sydöland tillsammans med inbjudna ungdomar och kommunalråd den 6 juli 2021 i Smedby sockenstuga. 

Arbetet under året 
Under 2021 har Nätverk Sydöland träffats vid sammanlagt nio tillfällen, de flesta digitalt med 

anledning av corona-pandemin. Inledningsvis identifierade nätverket ett antal områden som 

man ser som betydelsefulla för Sydölands utveckling och gjorde sedan en prioritering. Efter 

diskussion kring nätverkets möjligheter att bidra inom de olika områdena samt vilka som är 

mest brådskande att fokusera på bildades följande arbetsgrupper: 

- Boendefrågor (nya planer och tomter, inflyttning) 

- Cykelleden fyr till fyr (de sträckor som inte är klara, vidareutveckling med skyltning o 

toaletter) 

- Vatten o avlopp (lösningar för de områden som ännu är utan) 

- Kultur och samlingslokaler 

Utöver det arbete som skett i respektive arbetsgrupp har nätverket gemensamt träffat 

stadsarkitekten och diskuterat planer för Sydöland och lyft upp behovet av att lämna remissvar 

på strandskyddsutredningen. Nätverket har också deltagit på dialogmöte om och diskuterat 

förslaget till äldreomsorgsplan. Nätverket har haft en genomgripande diskussion om 

besöksnäringen och vilken typ av besöksnäring vi vill locka till oss på Sydöland. Nätverket har 

också diskuterat situationen för drivmedelsstationerna på Sydöland och i vilken mån nätverket 

kan vara behjälpliga i det sammanhanget. Nätverket har också träffat ungdomar och diskuterat 

vad man kan göra för att förbättra ungas förutsättningar att bo och leva på Sydöland. Dessutom 

har forskarna Marina Jogmark och Mathias Karlsson från Linnéuniversitetet följt Nätverkets 

arbete genom projektet Entreprenörskap för socioekologisk omställning på landsbygden. Nedan 

beskrivs arbetet i de olika arbetsgrupperna. 

 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-entreprenorskap-for-socioekologisk-omstallning-pa-landsbygden/


 

 

Bofrågor 

- Haft dialog med kommunens planerare om pågående detaljplaner i Grönhögen: 

Bollplanen och Syren-vägen rullar framåt snabbare, hamnen går långsammare pga 

behov av provtagningar.  

- Dialog med mäklaren Peter Hallberg för att förstå vad som efterfrågas. 

- Gruppen har letat efter byggbar mark på Sydöland och bla hittat planlagd mark i Södra 

Möckleby som kommunen nu ansökt om att få stycka av tomter.  

- Gruppen ska bjuda in kommunen och markägare till träff så fort det blir möjligt för att 

informera om processer kring avstyckning för att skapa klarhet och förutsägbarhet. 

- Nätverket har diskuterat idén om att inventera ödehus men tror inte att det skulle ge stort 

resultat, med anledning av att de flesta tomma hus ligger för nära lantbruksfastigheter 

eller hyrs ut delårs. 

 
Fastighet i Södra Möckleby som kommunen ansökt om att få stycka av tomter. 

  



 

 

Cykelleden Ölandsleden 

- Haft dialog med kommunen, STF och Södra Ölands järnvägsförening om sträckningen 

Solberga – Skärlöv. Nätverket lyfte fram oron för att vandringsleden kommer förstöras 

om cykelleden läggs på samma sträckning samt att det är viktigt att cykelleden 

färdigställs. Kommunalförbundet korrigerade ytbeläggningen i tillståndsansökan för att 

minska försämringen av vandringsleden innan man skickade in till länsstyrelsen strax 

före jul. 

 

 
Banvallen och Mörbylångaleden vid Skärlövs stationshus.  

Vatten o avlopp 

- Har i dialog med kommunen tagit fram två olika lösningar för Mellby och Bjärby för att 

byarna ska få tillgång till VA tidigare än enligt VA-planen. Båda förslagen går ut på att 

byarna själva bygger sin VA-anläggning och har sen möjlighet att sälja den till 

kommunen eller att fortsätta äga den själva. 

Kultur och samlingslokaler 

- Har undersök intresset hos bygdegårdar att samverka kring till exempel renoveringar 

och standardhöjningar av lokaler samt intresset för att köpa in gemensam ljudutrustning 

för konserter och liknande. 

- Flera hembygdsgårdar behöver renoveras och tillgänglighetsanpassas, ambitionen är att 

försöka samordna dem och tex söka finansiering tillsammans. 

- Kommunens kultursamordnare är intresserad av att hjälpa till och samordna, bland annat 

med en sammanställning av tillgängliga samlingslokaler i kommunen. 

- Jazzakademi Södra Öland har fått Landsbygdspeng till ett ljudsystem som de också hyr 

ut till tex samlingslokaler. 



 

 

Kommunikation 
Anteckningar från Nätverkets möten läggs kontinuerligt upp på kommunens webbsida: Nätverk 

Sydöland - Mörbylånga kommun (morbylanga.se) och på Facebook 

https://www.facebook.com/natvarksydoland/: Nätverkets representanter använder sina olika 

kanaler för att sprida info till föreningar och intresserade genom tex maillistor och bloggar, se  

https://www.evadillner.com/category/sydoland/. Några representanter bjuder in övriga 

föreningar i socknen till gemensamma träffar. Nätverket har också bjud in kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges presidium liksom nämndsordförandena vid olika tillfällen för att 

informera om Nätverkets arbete. 

 

 
Delar av Nätverk Sydöland utanför Mellby Ör in den 6 oktober 2021. 

 

https://www.morbylanga.se/naringsliv-arbete/Natverk-Sydoland/
https://www.morbylanga.se/naringsliv-arbete/Natverk-Sydoland/
https://www.facebook.com/natvarksydoland/
https://www.evadillner.com/category/sydoland/

