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Nätverk Sydöland 

Plats Teams 

Datum 2021-07-06 

Deltagare Peter Strand  
Agneta Larsson 
Tova Johansson  
Ylva Benderix 
Hans Sabelström 
Ulrika Parboäng  
Eva Dillner 
Marion Rasmussen Nilsson 
Lalla Wilén 
Lisa Lundqvist (ordf) 
Ingela Nielsen 
Peter Marklund 
Eva Engström  
Anna-Sara Nilsson (sekr) 
(näringslivsutvecklare 
Mörbylånga kommun) 
Anna-Kajsa Arnesson (1:a vice 
ordförande i kommunstyrelsen) 
Linnea Larsson 
(ungdomsrepresentant 
Sydostleader) 
Gabriella Cappuchio 
(ungdomsrepresentant 
Sydostleader) 

 

1. Leader – vad är det 

Eva Engström inledde med att berätta om den nya strategin för Sydostleader 

2023-2027 som är ute på remiss under sommaren. Mörbylånga kommun 

kommer vara med i Sydostleader under dne här perioden vilket innebär att vi 

kommer ha möjlighet att söka bidrag för landsbygdsutveckling från leader. 

Viktigt att strategin inrymmer sådant som vi vill utveckla i kommunen. Eva 

skickar ut handlingsplanen till Nätverket så att de kan läsa och lämna 

synpunkter. 

Linnéa Larsson från Mellby och Gabriella Capucci från Gammalsby som 

sitter med i Sydostleader ungdomsgrupp berättade om sina tankar kring 
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utveckling på Sydöland.Några av deras tankar: För att ungdomar ska 

vilja vara kvar på Sydöland så måste det finnas något att göra på nära 

håll men också kommunikationer för att kunna ta sig till platser där det 

finns saker att göra. Man ville också uppmärksamma alla kulturella 

näringar som finns. Kreativa kollon som kulturskolan har genomfört har 

varit jättebra. De kan utgecklas till fler genrer och fler åldrar. Då vi har 

så vacker natur så vill man visa upp det och kan man då använda 

ungdomar som guider så fixar man även ett sommarjobb till ungdomarna 

på Sydöland. Fler flytbryggor, uppmuntra att handla lokalt, cykelväg till 

Torngårdsbion, att anlägga viss del av åkermarken som blomsteräng för 

den biologiska mångfalden (tips: Hushållningssällskapet ger ut fröer 

gratis).  

Hur har arbetet gått i de olika arbetsgrupperna? 

Cykelgruppen var väl inte så nöjda med sitt resultat då arbetet med de 

kvarvarande delarna av cykelleden fortfarande står still i väntan på 

finansiering. Solberga till Skärlöv är den delen som känns mest prioriterad 

eftersom det går att cykla mellan Grönhögen och östra sidan ganska tryggt 

redan idag. För sträckningen ner till fyren tipsade Peter Marklund om 

möjlighet att synka med där VA ska gå fram. När de sedan ska återställa 

kanske man kan få till en cykelväg. Han återkommer med kontaktuppgifter 

till cykelgruppen. På vissa delar va cykelleden kör mycket biltrafik, Eva 

Engström tar med sig frågan om vi kan sätta upp förbudsskyltar. Tova mailar 

vilka sträckor det handlar om.  

 

Boendegruppen har diskuterat seniorboende, påbörjat arbetet med att gå 

igenom byggbar mark. Kan man göra något kring storytelling från dem som 

har sålt mark för att få fler att vilja. En diskussion kring om man kan få de 

som går på Capella och liknande att stanna här och fortsätta sin konstnärliga 

resa, kanske bo i kollektiv med ateljé osv. Väcka tanken tidigt i utbildningen 

att man kan bo och verka på Öland. Kalmar kommun erbjuder idag boende 

och ateljé. 

 

Vatten och avloppsgruppen har kommit en bra bit tillsammans med 

kommunen och VA avdelningen och har eventuellt hittat en lösning för 

snabbare utbyggnad. Man arbetar med Mellby som första steg och Bjärby är 

näst på tur. 

 

Kultur och samlingslokaler 

Smedby hembygdsförening funderar på att söka utvecklingsmedel för en 

ljudanläggning som sen kan hyras ut även till andra samlingslokaler. Man 

har också börjat titta på tillgängligheten i alla lokalerna. Hjärtstartare 

diskuterades och alla grupper uppmanades att till nästa gång ta reda på var 

det finns hjärtstartare i respektive by/socken. 

 

Man kom fram till att arbetet i grupper ger kraft och energi. Det ger styrka 

att höra positiva exempel. Även om det blir en del punktinsatser så ger det 

möjlighet för fler att göra samma sak och har då någon att fråga som redan 

har gjort det. 
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2. Frågor att arbeta med till hösten: 

Kan vi få med ungdomarna i arbetet? 

Mackar 

Kommunikationer 

Badstränder/aktiviteter för barnfamiljer 

Läsa remiss svar ang Leader sydost och se var vi kan haka i eller göra 

tillägg. 

 


