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Nätverk Sydöland 
Plats Mellby Ör In 
Datum 2021-10-06 
Deltagare Peter Strand  

Agneta Larsson 
Tova Johansson  
Ylva Benderix 
Hans Sabelström 
Eva Dillner 
Marion Rasmussen Nilsson 
Lalla Wilén 
Eva Engström  
Lena Loheim (inbjuden gäst, 
kommunikationsstrateg 
Mörbylånga kommun) 

 

1. Presentation kommunikationsstrateg 
Lena Loheim Kangevik berättar om sitt uppdrag som kommunstrateg – att 
både lyssna in vad medborgarna säger och se till att informationen kommer 
ut. 
Spontana synpunkter: 
Digitala är en bra tjänst, man ringer och säger vem man vill prata med och 
slipper bli kopplad via växeln. 0485-47474. 
Svårt att hitta de olika nämndsprotokollen sedan sekreterarna delats upp så 
att varje nämnd ska lägga upp sina egna protokoll. 

2. Vad har hänt under sommaren? 
 
Boende: 

- Bofrågegruppen har haft dialog med kommunen och MBAB om flera 
planer. Två prioriterade planer i Grönhögen. Den ena kommer 
förhoppningsvis ut på samråd till hösten. 

- Har uppmärksammat kommunen på att tomterna i Södra Möcleby är 
sålda och att det finns en färdig detaljplan i Dalsjö. Kommunen 
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börjar undersöka anslutningar mm för den fastigheten och siktar på 
att sedan kunna stycka av så att tomterna är klara om ett år. 

- En del av det som klassas som jordbruksmark är egentligen 
”impedement” som togs i bruk på 90-talet vid EU-inträdet när man 
var tvungen att träda en viss del av sin mark. Den här marken borde 
man kunna få loss för exploatering eftersom den har lågt 
odlingsvärde. Det kanske man kan beakta i nya ÖP:n? Särskilja 
jordbruksmark från jordbruksmark. Kan vara problematiskt med en 
övergripande utredning – i hela kommunen, markägare vill inte få sin 
jordbruksmark klassad. Bättre att göra en bedömning i varje fall. 
Kanske kommunen kan erbjuda bedömning? 

Cykelleden: 
- Kommunen har lagt en del tid på att reda ut oklarheter kring vad som 

gäller för cykelleden, då den tidigare projektledaren har slutat. För 
några veckor sedan var flera tjänstepersoner ute på den aktuella 
sträckan vid Segerstad och kikade på banvallen tillsammans med 
konsulten WSP som tagit fram ansökan till Länsstyrelsen. 

- Kommunstyrelsens presidium kommer få en dragning i frågan inom 
de närmsta veckorna för att kunna besluta kring hur vi ska gå vidare 
med frågan i ÖKF. 

- Viktigt att inte skyltningen glöms bort. 
Vatten och avlopp: 

- Mellby Ör In fick ett avtal från VA som inte helt stämde överens med 
vad man kommit överens om. Agneta tar en ny kontakt med VA. 

- I Bjärby ska man ha ett möte md VA i början av november för att få 
veta exakta kostnaderna för förslaget om att gräva själva. Ska göra en 
gemensamhetsanläggning. 10-20 hushåll.  

Mackfrågan: 
- I regeringens budgetproposition finns ”ett investeringsstöd till 

drivmedelsstationer i områden där servicen är gles” för 2022 och 
2023 som är tänkt att kunna nyttjas till de nya investeringarna i rör 
och cisterner. 

- Södra Möckleby sockenförening har satt sig in i situationen i Södra 
Möckleby. 

- Verkstan i Seby utreder investeringskostnader. 
 

3. Övrigt 
Tova har blivit kontaktade av Mörbylångas unga kommunutvecklare, vill 
gärna träffa Nätverk Sydöland. Eva bjuder in dem och Gabriella och Linnea, 
samt de i Nätverket som vill till en särskild träff med fokus på ungas frågor. 
Kanske kan resultera i en större träff för unga. 
Diskussion om hur vi kan arbeta med Nätverkets frågor i våra olika kanaler. 
Alla kan använda sina egna kanaler för att driva på i frågorna, tex politiska, 
men det är viktigt att Nätverket förblir opolitiskt. Det är också bra att 
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underrätta Nätverket om man tänker agera ensam i någon fråga så att övriga 
är beredda. 

4. Nästa träff 
17 november kl. 18.30. Gräsgård bjuder in. 
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