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Nätverk Sydöland 

Plats Digitalt 

Datum 2022-04-27 

Deltagare Peter Strand (Segerstad socken) 
Agneta Larsson (Segerstad socken) 
Ulrika Parboäng (Ås socken) 
Hans Sabelström (Ås socken) 
Eva Dillner (Ventlinge socken) 
Lalla Wilén (Södra Möckleby socken) 
Marion Rasmussen Nilsson (Södra Möckleby socken) 
Lisa Lundqvist (Smedby socken) 
Eva Engström (Mörbylånga kommun) 
Peter Marklund (Mörbylånga kommun) 
Ann-Kathrin Ståhl socialchef Mörbylånga kommun 
Eva Folkesdotter Paradis, vice ordförande 
socialnämnden 
 

 

1. Trygghetsboende Alungården 

 

Socialchef Ann-Kathrin Stål berättade om trygghetsboendet som snart är på 

plats i Södra Möckleby. 

- Riktar sig till dem som fyllt 70 år 

- Skall till funktionalitet vara anpassade efter den målgruppen 

- Skall finnas tillgång till gemensamhetsutrymme. Finns tillgång till 

gemensamhetsutrymme på Alungården. Idag är den inte tillgänglig 

alla tider och alla dagar men det håller vi på att se över. 

- Kräver inget kommunalt beslut, ej biståndsbedömt boende. 

- MBAB kommer tillhandahålla en boendevärd ett par timmar i 

veckan. 

- Initialt kommer det vara fyra lägenheter som ingår i 

trygghetsboendet. MBAB kommer också ta hand om lägenheterna. 

Lägenheterna ska byggas om vid behov för att passa målgruppen. 

- Eventuellt kommer även servicelägenheterna vid Lindero att 

benämnas trygghetsboende. 
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2. Seniorboendegruppen på Sydöland 

Eva Hansson Törngren berättade om deras arbete med att ytterligare utveckla 

bostäder för äldre i Södra Möckleby. 

- Södra Möckleby sockenförening har jobbat med frågan sedan 2011 

när seniorboendet stängde. 

- Startade bo-cirkel 2018, för både Grönhögen och Södra Möckleby. 

- Viktigt för inflyttningen att seniorer kan hitta bra boenden så att nya 

kan flytta in i deras stora hus. 

- Med ett gemensamboende kan det bli mer effektivt och attraktivt för 

hemtjänsten. Det finns en passande tomt i anslutning till Alungården. 

- Senaste året har gruppen tagit in arkitekter och byggekonomer för att 

ta fram förslag för hur ett utvecklat seniorboende skulle kunna se ut. 

Man är inte helt nöjd med de förslag som tagits fram hittills.  

- Gruppen har kommit fram till att de själva inte har möjlighet att 

finansiera bostäderna utan behöver hitta någon privat eller kommunal 

som är med och investerar. De byggherrar de har varit kontakt med är 

enbart intresserade av att bygga bostadsrätter och i Södra Möckleby 

finns ett behov av hyresrätter. Peter Marklund har tips på privata 

byggherrar och bokar in ett möte. I kooperativa hyresrätter är 

ingångspriset inte så högt. Säljer man sitt hus så får man dessutom 

pengar till en insats. 

 

- Dubbel markanvisning kan vara en möjlighet för att få någon privat 

att satsa i boendet. Kanske Grönhögen kombinerat med Södra 

Möckleby. Det finns ett uppdrag att jobba med detta i kommunen 

men än så länge har inget arbete påbörjats. 

- Har gjort en enkät som visade att många har svårt att ta ställning till 

sitt framtida boende innan man är redo att flytta. Viktigt att tänka på 

att även andra kan vilja flytta hit än de som redan bor här idag. 

 

- Cirkulärt boende – födas och dö på samma ort om man vill. 

Åldersintegrerat boende – minskar behovet av hemtjänst för att man 

tar hand om varandra. 

 

- Seniorboendegruppen är intresserade av att diskutera vidare med 

kommunen kring olika lösningar. 

 

- Vore bra med information om att trygghetsboendet finns. Ett 

informationsutskick kan vara bra. Fördelen med ett möte är att man 

har möjlighet att ställa frågor. Då får även tjänstepersoner och 

politiker möjlighet att besöka trygghetsboendet. Ett förslag är att 

bjuda in till en informationsträff där även kultur- och fritid får visa 

upp sina nya lokaler i samma byggnad, samt att övriga aktörer i 

byggnaden kan visa upp sig. En slags nyinvigning av Alungården. 

3. Hur ska representanterna i Nätverket särskilja arbetet från 
politiska och privata engagemang? 
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Nätverk Sydöland är ej partipolitiskt och det är viktigt att det är tydligt för 

alla runtomkring. Flera av deltagarna upplever att det kan vara svårt att 

särskilja eftersom det ofta är samma frågor man arbetar med i olika forum. 

För att alla ska kunna använda Nätverk Sydölands formella kanaler blir alla 

representanter administratörer på Nätverkets fb-sida och vi marknadsför den. 

På så sätt behöver vi inte göra inlägg om Nätverket på privata sidor där det 

kan blandas samman med annat. Det är viktigt att det är tydligt vilka det är 

som administrerar sidan. En utmaning är att svara på frågor i 

kommentarsfältet, här får vi alla hjälpas åt! 

Det behöver även bli lättare att hitta information om Nätverket på 

kommunens webbsida. Eva undersöker möjligheten att lägga en länk från 

första-sidan och att man hamnar rätt när man söker. En ny webbsida ska 

förhoppningsvis vara på plats till årsskiftet. 

Samtidigt ska man använda de kanaler man har för att påverka i frågor som 

Nätverket arbetar med. Därför kan man lämna medborgarförslag, skriva 

insändare, lägga motioner osv i frågor som Nätverket jobbar med. Men om 

man ska hänvisa till Nätverket är det viktigt att detta stäms av med övriga 

Nätverket först. Det kan vara svårt när journalister gör reportage eftersom 

man inte kan bestämma vad de ska skriva. 

4. Övrigt 

- Det ser ljusare ut för drivmedelstationerna. Seby har lämnat in en 

ansökan om nytt tillstånd till Räddningstjänsten och har ansökt om 

förlängd tid för att genomföra de nya investeringar som krävs. 

- Det ser ut att bli en försäljning av Ö-pumpen. 

- Regionen tar fram ett bidrag som drivmedelstationerna kommer 

kunna söka för de flesta investeringar. Dock prioriteras orter med 

annan service. 

5. Nästa nätverksträff 

Torsdag den 9 juni kl. 18.30. Smedby socken är ordförande. 

 


