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Nätverk Sydöland 
Plats Mellby Ör In 
Datum 2021-11-17 
Deltagare Tova Johansson (Gräsgårds socken) 

Ylva Benderix (Gräsgårds socken) 
Hans Sabelström (Ås socken) 
Ulrika Parboäng (Ås socken) 
Marion Rasmussen Nilsson (Södra Möckleby socken) 
Lalla Wilén (Södra Möckleby socken) 
Lisa Lundqvist (Smedby socken) 
Eva Engström (Mörbylånga kommun) 
Lena Loheim (Mörbylånga kommun) 

 

1. Utställningar – hur kan vi jobba med det? 
- Gräsgårds hamnförening vill göra en historisk utställning i hamnen 

över fisket. 
- Bra att söka medel från sparbanksstiftelsen, har bland annat beviljat 

stöd till en utställning i Böda hamn.  
- Vi återkommer till frågan om utställningar vid ett tillfälle när Annika, 

kultursamordnare kommunen eller Stefan, borgutvecklare 
kommunen, kan vara med. 

2. Avrapportering från grupperna 
- Kultur och samlingslokaler: Lisa har lyft behovet av samordning 

mellan samlingslokalerna på kommunens forum för kulturföreningar. 
Kommunens kulturutvecklare Annika Nerfont Zadig har påbörjat en 
grund för en inventering av samlingslokalerna. Jazzakademin har fått 
landsbygdspeng för att köpa in en portabel ljudanläggning. Den kan 
även andra föreningar hyra. 

- VA: Har strulat i Mellby på grund av oklarheter kring huruvida en 
samfällighet krävs eller inte, eftersom det är en tillfällig lösning. 
Kostar mycket att bilda. Politikerna kommer fatta beslut i frågan. I 
Bjärby går det framåt, eftersom man tänker sig att äga anläggningen 
själv och därmed ändå behöver skapa en samfällighet. 
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- Cykelleden Fyr till Fyr. KS presidium har efter dialogen med bland 
annat representanterna i Nätverket under sommaren och därefter 
vidare undersökningar av förvaltningen beslutat att låta ÖKF lämna 
in ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för utbyggnad av sträckan 
Solberga – Skärlöv, med tillägget att beläggningen kan vara grus 
istället för asfalt, i linje med vad flera personer i Nätverk Sydöland 
föreslog. Det är väldigt tråkigt att det kommer innebära en 
försämring av den viktiga Mörbylångaleden men kommunen ser i 
dagsläget inget reellt alternativ och det är viktigt att cykelleden 
färdigställs. 

- Drivmedelsstationer: Dialog pågår mellan drivmedelsstationerna på 
Sydöland och Mörbylånga kommun och i de närmsta veckorna 
kommer miljöhandläggare mfl besöka både verkstan i Seby och Ö-
pumpen för att diskutera möjliga vägar framåt och hur kommunen 
kan vara behjälpliga. Kommunen har också rapporterat situationen 
för kommunens drivmedelsanläggningar till Länsstyrelsen so i sin tur 
redovisar till Tillväxtverket, som arbetar för att ta fram ett stöd för 
investeringarna i nya rostskyddade rörledningar.  

3. Nätverkets arbete 2022? 
- Följande personer har mandat att fortsätta representera socknarna i 

Nätverket under 2022: 
o Hans Sabelström 
o Ulrika Parboäng (tom årsmötet 2022) 
o Agneta Larsson 
o Marion Rasmussen Nilsson 
o Lalla Wilén 

- Övriga behöver få förnyat förtroende från sina föreningar. Johan 
Bjärkse har avsagt sig uppdraget så det behövs en ny representant 
från Ventlinge socken. Hembygdsföreningen utser. 

- Vilka frågor ska vi jobba med under 2022? 
o Behöver fortsätta att följa upp de frågor vi redan jobbar med: 

VA, bofrågor, cykelleden, kultur- och samlingslokaler, 
drivmedelsstaionerna. 

o Övriga frågor: 
 Följa upp räddningstjänsten – hur har det gått med 

rekryteringarna? Arbete med rekryteringsfilm pågår. 
 Bjuda in trafikverket och länsstyrelsen för att prata om 

hastigheter/döda träd? 
 Unga kommunutvecklarna mycket bra, hoppas vi 

kunna behålla. 
 Kan vi jobba med mentorer för folk som vill komma 

hit och starta småföretag?  



Mörbylånga kommun 
Datum 
2021-07-07 

 
 

Sida 
3(3) 

 

 

 Bjuda in fler politiker till en träff framöver. Viktigt att 
de får kolla på Nätverket och kan ta med sig viktiga 
frågor som diskuteras. 

 Kraftsamling Sydöland – projektledaren besviken för 
att inte mer har tagits till vara på. Kommunledningen 
borde kanske följa upp bättre? Eva lyfter det med 
dem.  

4. Nästa träff 
- Onsdag den 12 januari kl. 18.30. Ås socken är ordförande. 
- Kanske vi kan köpa in ett bra möteskitt för att folk ska kunna vara 

med på länk också? Eva kollar. 
 
 


	Nätverk Sydöland
	1. Utställningar – hur kan vi jobba med det?
	2. Avrapportering från grupperna
	3. Nätverkets arbete 2022?
	4. Nästa träff


