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Nätverk Sydöland 

Plats Digitalt 

Datum 2022-10-27 

Deltagare Peter Strand (Segerstad socken) 
Ylva Bendrix (Gräsgårds socken) 
Lalla Wilen ( Södra Möckleby Socken) 
Ingela Johansén (Smedby Socken) 
Ulrika Parboäng (Ås Socken) 
Hans Sabelström (Ås Socken) 
Eva Dillner (Ventlinge Socken) 
Marion Rasmussen Nilsson (Södra Möckleby Socken) 
Lisa Lundqvist (Smedby Socken) 
Tova Johansson (Gräsgårds Socken) 
Peter Marklund (Mörbylånga kommun) 
Liselotte Hagström (Mörbylånga kommun) 
 

 

1. Bussresa med kommunpolitiker – Lalla  

Lalla informerar om arbetet tillsammans med LRF att planera och genomföra 

en bussresa tillsammans med kommunpolitikern på Södra Öland. Agenda är 

ännu inte satt. Alla i gruppen funderar på vilka platser och teman som 

skall lyftas. Maila till ylva.bendrix@gmail.com samt 

tova.johansson@nbgkalmar.se så sammanställer dom förslag till nästa 

möte. Förslag att avvakta resan till tidig vår för att den politiska 

organisationen skall ha satt sig samt att vädret kan vara mer fördelaktigt. 

2. Info om Natura 2000 – Lotta Hagström 

Lotta informerar att kommunen lämnat in sitt yttrande till Länsstyrelsen. 

Flertalet möten har genomförts mellan kommunalråd och LRF samt 

Länsstyrelsen. Senaste ons den 19/10 där Länsstyrelsen presenterat 

alternativa lösningar efter att ha tagit del av yttranden. Nästa steg är att LST 

skickat in sitt yttrande till naturvårdsverket som efter att samlat 

redovisningen skickar vidare till regeringen. Kommunen har ännu inte tagit 

del av detta material. Grunden till nya Natura 2000 områden är att Sverige 

inte levererat tillräckligt med Natura 2000 områden som dom förväntats dom 

senaste 5 åren. Anledningen är att skapa utökade biotoper för flyttfåglar. 
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Yttrande från kommunen:  

Kommunen har avstyrkt förslaget som helhet men speciellt fokuserat på 

vissa områden. Grundtanken är att allmänna intressen skall väga tungt. 

Kommunen har mycket beröringspunkter främst i dom norra delarna samt i 

områden kring hamnar. I vissa områden går Natura 2000 områden långt upp 

på land och även in på privata fastigheter eller mellan fastigheter där 

kommunen i översiktsplan sett möjlighet till förtätning och utveckling vilket 

blir svårt om inte utpekade områden korrigeras. Lotta visade olika bilder som 

exempel SanSiro i Norra Möckleby, Bläsinge hamn, Gårdby Hamn samt 

generell infrastruktur. Vid hamnarna är det viktigt att skapa en zon för 

utvecklingsmöjligheter. I vissa fall har dom lagt Natura 2000 där det redan 

finns skydd som exempelvis naturreservat. Inga skydd på skydden !! I 

infrastrukturfrågan är det viktigt att kunna nå kustmål via vägarna samt att 

kunna utveckla längs med dessa. 

Sammanfattningsvis ger kommunen gott betyg till kommunen för dess arbete 

och står bakom yttrandet som skickats in. 

 

3. Nytt museum i Gräsgårds hamn – Ylva  

Ylva informerar om arbetet med nytt museum i Gräsgårds hamn som rullar 

på. Insamling av bildmaterial och berättelser om hamnens historia är igång. 

Maja Heuer på Länsmuseet är med och stöttar i arbetet. 

4. Arbetet med Alunskolan – Peter  

o De har haft ett tapp på elever i år så det finns ingen fjärdeklass. 

Endast 32 elever nu. Men till nästa år är prognosen att det ska öka 

med två elever och det finns fler i förskoleklass. 

o Camilla (rektorn) har bjudit in till föräldraråd men bara fyra föräldrar 

visade intresse och endast en kom. Ska testa ett digitalt föräldraråd i 

november för att se om det lockar fler. 

o Sexorna på Alunskolan är nu på Skansenskolan hela tisdagarna och 

har idrott med dem de ska gåt tillsammans med i sjuan. Funkar bra. 

o Eleverna på Alunskolan har fått extra simundervisning. 

o Alunskolan har fått extra läromedel inköpta. 

o Musik- och bildlärare från Skansenskolan är mer på Alunskolan och 

man använder de nya lokalerna på Alungården. 

o Kommer jobba med en mer tillgänglig lärmiljö framöver, med 

lugnare klassrum med färre intryck. 

o Eva kommer vara med på en träff med lärarna 10 november för att 

diskutera hur man kan utöka samverkan med lokalsamhället och 

lokala företagare. Kanske Nätverk Sydöland kan hjälpa till med 

detta! 

o Unga kommunutvecklare kommer marknadsföra skolan på sin 

Instagram. 

Frågeställningar som kom upp, 

Var går gränsen för antal elever innan skolan stängs? 

Ser man på möjligheter att köra bussar åt båda hållen så att elever 

kommer till Alunskolan från norra delarna. 
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5. Info om bogruppens kommande möte med fastighetsägarna 
– Eva D 

I våras genomfördes ett möte med fastighetsägare där det visades på ett stort 

intresse för avstyckning av tomter för inflyttning. Nytt möte planeras till den 

24 nov i Folkets hus i Södra Möckleby kl 18.00. Kan kommunen skapa en 

inflyttarlots tjänst ? Idag landar frågorna hos mark o explatering som inte har 

några tomter klara. (se bifogad inbjudan) 

6. Info om nytt möte om intresse för seniorboende – Lisa 

Det finns fortsatt intresse från ekonom och arkitekt vilket gör att projektet 

fortsätter. Den 14 nov kl 18.30 i fokets hus kommer möte hållas för att 

stämma av intresse för seniorboende bland utvalda personer. 55+. Viss 

irritation i gruppen att MBAB gått ut med att dom ej jobbar med äldreboende 

utan hyresrätter, var går gränsen ?? Ser möjlighet att man etablerar ett 

tvåvåningshus för att skapa bättre ekonomi om en hiss finns. 

7. Inbjudan till omvärlsdsbevakning – Peter  

Den 15 nov kl 13-17 bjuder kommunen in till en work shop i 

omvärldsbevakning för kommunens utveckling. Hotell Skansen.  

MER OM ARRANGEMANGET 

Syftet med workshopen är:  

- en större omvärldsförståelse  

- en förståelse för varför omvärldsanalys är viktigt  

- en uppsättning trender, prioriterade efter deras betydelse för Mörbylångas 

utveckling.  

- skapa ett underlag för budgetarbetet, mål och verksamhetsplaner 2024 

  

Workshopens upplägg i korthet: 

       Vad ser du händer i omvärlden som har betydelse för Mörbylångas 

utveckling framöver? Vi spanar individuellt och i grupp. Det kan 

handla om förändringar inom turism, digitalisering, demokrati, 

hållbart byggande, matproduktion, sociala medier, ja vad som helst 

som påverkar hur vi lever just här. 

       Vilka av dessa omvärldsförändringar är viktigaste att kommunen tar 

hänsyn till i sin planering? Gruppvis prioritering av vad som är 

viktigt och mindre viktigt, prioriteringar som hjälper kommunen att 

tänka på rätt saker i sin planering. 

  

Workshopen leds av kommunens strateger, assisterade av två 

framtidsstrateger från Kairos Future. Vid workshopen berättar vi mer om hur 

resultatet kommer att användas framöver, men hela syftet är att låta era 

tankar påverka kommunens långsiktiga planering. 

8. Övrigt 

Lalla berättade att dom har kontakt med entreprenören som kommer gräva ut 

det kommunala VA nätet till de nya tomterna och har fått ett bra pris på att 

de även gräver vidare till Bjärby. Positivt att projektet tar fart. 

Hans berättade att Mellbys vattenfråga har fått minskat intresse, Agneta har 

skickat ut förfrågan i två omgångar och endast 4 intressenter återstår vilket 

gör att projektet blir för dyrt att genomföra. 
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Peter informerar om cykelleden att kommunen kommer ha ett möte med 

regionen gällande finansiering i övrigt inget nytt. 

9. Nästa möte 

Ons den 11 jan 18.30-20.00 

 


