
 

\\file-user.ad.morbylanga.se\employees\evaeng\my documents\nätverk sydöland\2022-06-16\anteckningar 2022-06-16 2.docx 

 

Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
 

 
Bankgiro 

991-1876 

 

 

Hållbar Utveckling - Landsbygd 
Eva Engström, 048547008 
eva.engstrom@morbylanga.se 

ANTECKNINGAR 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-06-16 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Nätverk Sydöland 
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Eva Engström (Mörbylånga kommun) 
Annika Nerfont Zadig (Kulturutvecklare) 
 

 

1. Samordning av samlingslokaler 

Annika Nerfont Zadig, kulturutvecklare i kommunen berättar om att vi har 

börjat jobba med att inventera samlingslokaler. För att kommunen ska kunna 

boka in kulturevenemang på olika platser och även för att det ska vara lättare 

för externa som letar lokaler att se vad som finns. 

Syftet med inventeringen är även att se vart man skulle kunna anlägga 

trygghetspunkter som kommunens beredskapssamordnare Camilla Thure 

jobbar med. Trygghetspunkter är platser som används i krissituationer och 

som ska inrättas på olika platser i kommunen. Trygghetspunkterna kan vara i 

olika varianter, allt från att det enbart finns kommunikationsmöjligheter i 

form av tex kortvågsradio, till att det ska vara möjlighet att övernatta där. 

Frivilliga krisgrupper ska knytas till trygghetspunkterna. 

Inventeringen kan också avra ett sätt att upptäcka om flera samlingslokaler 

har liknande behov av upprustning och skulle kunna samverka kring detta. 

Inventeringen kommer göras i form av en enkät som skickas ut efter 

sommaren. 

Ås vandrarhem har samlingslokal man kan hyra. Även BirdNest hyr ut ett 

mindre mötesrum. Medborgarhuset i Grönhögen håller på och tittar på att 

lämna in en ansökan till Boverket. Folkets hus i Södra Möckleby har fått 

Utvecklingsmedel för att renovera fasaden. 
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2. Alunskolan uppföljning 

Båda mötena om flytten av sjätte-klassarna på skolan gick över förväntan 

bra. Eva D, Hans S, Tova J och Marion RN deltog på det ena mötet. 

Nätverket spelade en viktig roll i att visa att frågan är större än att bara 

handla om skolan, att det berör hela Sydöland. 

Rektorn har beslutat att återinföra föräldrarådet för att kunna ha en mer 

kontinuerlig dialog med föräldrarna. Eva E och Ann Willsund har möte med 

skolledningen nästa vecka för att diskutera om man kan jobba vidare med 

fler åtgärder för att stärka Alunskolan.  

Idéer som kom fram på mötena var bla: 

- Ändra upptagningsområdena 

- Omvänd pendling – barn från Skansenskolan kan komma till 

Alunskolan. 

- Marknadsför Alunskolan och alla dess värden (litenheten, bra 

skolgård, tryggheten, integrerade årskurser, stark gemenskap, 

engagerade lärare osv) 

- Fler klasser på Alunskolan, kanske NFP-klasser, som behöver lugn 

miljö. 

- Profilera skolan mot natur, kultur, världsarv 

En del av förslagen har lyfts tidigare. Inte ett lyckligt slut men en bra början. 

3. Bostäder för seniorer 

Informationsmötet om trygghetsboende skjuts fram till hösten för att kunna 

göra det tillsammans med en öppet-hus dag på Alungården. Istället skickas 

ett pressmeddelande ut nu med info om vad som gäller. 

Sockenföreningen avvaktar med att bjuda in till ett informationsmöte om 

sina förslag eftersom de vill göra det i anslutning till kommunens infoträff. 

Sockenföreningen har anlitat en professionell byggekonom som räknat på 

omkostnader av upprustning av befintliga lägenheter på Alunvägen. MBAB 

anser att kostnaden är för lågt beräknad. Ett tillägg är att MBAB alltid tar in 

offerter från flera olika konsulter. 

Sockenföreningen har fått kontakter till byggherrar som är intresserade men 

har inte hunnit kontakta dem vidare än. 

MBAB ska ut och kolla på olika orter där det kan vara intressant att bygga 

hyresrätter och visa färdiga ritningar för att kolla intresset utifrån det. Har 

inte tagit med Södra Möckleby med anledning av att man har flera 

lägenheter där idag. Men flera av lägenheterna i Södra Möckleby är inte så 

attraktiva för äldre eftersom de saknar hiss. 

Det är kortast kötid till hyresrätterna i Södra Möckleby i kommunen. Så 

därför är det svårt att prioritera det. Skulle man enbart gå utifrån kötid skulle 

man inte bygga något i varken Södra Möckleby eller Grönhögen. Men 

politikerna vill att det ska byggas även på andra platser än i Färjestaden. 

Statens bostadsomvandling. Hjälper till framförallt i trygghetsboende och 

seniorboende. Kanske kan vara intressant för MBAB för att få ekonomin att 

gå ihop. Hans tar med sig detta till styrelsen. 
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Dubbel markanvisning kan vara en väg för att få till byggnation tex i Södra 

Möckleby. Finns ett beslutat uppdrag att utreda detta från 2017 men inget 

har gjorts. Eva ska lyfta detta med Mark- och exploatering. Kanske kan vara 

aktuellt för när planerna på Åkervägen i Färjestaden blir klara. 

Syrenvägen-planen har delats upp, oklart varför. Drar ut på tiden. Tar det 

vidare i bogruppen. 

Övrigt 

Länsstyrelsen ser över Natura2000-områden för fåglar och föreslår utökning 

på land på östra sidan och på södra udden samt i vattnet från stranden och ut 

till 25 m djup. Väldigt kort samrådstid. Mörbylånga kommun kommer lämna 

remissyttrande inom de kommande två veckorna.  

4. Övrigt 

Kan ta med nya politiker på bussresa på Sydöland med Nätverk Sydöland för 

att dem som inte har koll på Sydöland och Nätverket ska få lite information. 

Vattnet i Mellby verkar vara i mål men det blir först till nästa sommar. 

5. Nästa nätverksträff 

Segerstad socken ordförande. Onsdag 21 september kl. 18.30. 


