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1. På gång i Gräsgårds socken 

- Gräsgårds hamnförening har lagat sin pir och sökt utvecklingsmedel 

för att köpa in eller hyra en pumpanläggning för att tömma hamnen 

på slam och sediment. De har också påbörjat grävningar för att 

uppföra en servicebyggnad med dusch och toalett i hamnen. Till 

hösten planerar de för att skapa en historisk utställning om hamnens 

och fiskets historia. 

2. Mackar 

- Mackarna på Sydöland är väldigt viktiga serviceinrättningar i 

dagsläget men nya krav på isolering av rör och tankar kräver stora 

investeringar.  

- Krav på nya rör för både pumpen i SM och Seby sommaren 2022. 

Det kräver provtagning och ev. sanering av marken. Vid behov av 

sanering förelägger kommunen en ansvarig, oftast nuvarande ägaren. 
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Denne kan sedan rättsligt ställa krav för att få fler att vara med och 

betala. 

- Går att söka bidrag från landsbygdsprogrammet för att investeringar i 

drivmedelsstationer men inte för sådant som krävs enligt lag, 

investering i nya rör kanske kan beviljas. Det kanske kan vara möjligt 

att söka pengar från till exempel Sparbanksstiftelsen eller 

Utvecklingsmedlen. 

- I Byxelkrok finns en ovanjordisk containermack som AnnaSara var 

med när den byggdes. Kan vara ett alternativ ifall att de befintliga 

mackarna skulle avveckla sin verksamhet men prio ett är såklart att 

de ska finnas kvar. 

- Svårt för Nätverket att bidra i denna fråga i dagsläget, det viktiga är 

att det finns en god dialog mellan kommunen och pumpägarna. 

- På sikt kommer bensinbilarna troligtvis att fasas ut och det är viktigt 

att bygga ut laddinfrastrukturen istället. Mörbylånga kommun har 

varit med i en förstudie där 200 platser i Kalmar län pekats ut som 

intressanta för att bygga ut laddplatser och där finansieringsmodell 

för detta diskuterats. Slutrapport.pdf (coompanion.se) Som en 

uppföljning på studien ringer en konsult runt till ett antal av platserna 

och informerar om förutsättningarna och vilka stöd som finns att 

söka. En viktig del är att även elnätet måste byggas ut. 

3. Kommunikation 

- De olika representanterna i Nätverket sprider info om Nätverkets 

arbete på lite olika sätt i sina socknar. I Segerstad och Ås mailar man 

ut till intressenter på en maillista, i Södra Möckleby har föreningarna 

en gemensam chattgrupp samt träffas med jämna mellanrum för att 

diskutera viktiga frågor, Ventlige använder bloggen mycket och olika 

facebook-grupper för att nå ut och samla in info. 

- Vi skriver protokollen så att de kan spridas samt lägger upp dem på 

kommunens webb, så kan man hänvisa nyfikna dit. 

- Vi döper om Kraftsamling Sydölands fb-sida till Nätverk Sydöland. 

Bra om fler i nätverket kan tänka sig att vara administratörer där. 

- Vi tar fram en halvårsrapport om vad vi gjort hittills som vi kan 

sprida. 

- Viktigt att använda sig av pressen. Vi bjuder in till en sommarträff 

där även pressen bjuds in i samband med att vi sprider 

sommarrapporten. 

4. Rapport från cykelgruppen 

- Haft möte med kommunen (politiker och tjänstepersoner), Marianne 

Hedelin, STF och Södra Ölands Järnvägsförening om olika önskemål 

kring sträckan Skärlöv-Torngård som också är vandringsled. Om 

sträckan asfalteras kommer vandringsupplevelsen försämras. Ett 

alternativ kan vara att grusa för att även cyklister ska kunna ta sig 

fram. Järnvägsföreningen vill gärna få lägga räls en sträcka för att 

kunna erbjuda dressincykling. Kommunen tar synpunkterna med sig i 

fortsatt arbete. 

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf
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5. Nästa möte 

- Tisdag den 29 juni kl. 18.30-20.30 

- Smedby sockenstuga 

- Smedby socken är värd, Eva fixar fika. 

- Vi bjuder in kommunalråden samt pressen. 

 


