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Vision Alungården – vad har hänt?
Sockenföreningen 2014-02-17
Planskiss vision Alungården
• Utgångsläge: Vi har en helhetsvision för 

Alungården där Kultur – Hälsa- äldreboende 
– samspel omgivande samhälle formar en 
unik framtidssatsning.

• Kommunen har beslutat om delrenovering 
av del av Alungården för aktivitetscentrum 
med bl.a ett gym i samverkan med Cementa.

• Välfärdsberedningen arbetar med förslag på 
bl.a Alungårdens användning framöver.

• Nya kommunalrådet säger att särkilt boende 
blir det aldrig i Alungården. Hans Sabelström 
pessimistisk om möjligheterna för visionens 
förverkligande.

• Alungårdsgruppen har tagit fram en pamflett 
som presenterar visionen. Denna har spritts 
till politiker och befolkning sydligaste Öland.

2021 – mars……
Punkten 2.
• Aktivitetslokaler ombyggda och klara 

oktober 2020. Har lokaler för fritidsgård och 
skolans musikverksamhet samt mötesrum 
och pentry för äldre/allmänhet.

• Gymmet invigdes 4 sept 2014 som hyr 
lokalen och  drivs i ideell regi av Södra 
Möckleby Sockenförening .

• Sen början av 2020 driver 
privatläkarstationen Husläkarcentrum 
läkarmottagning 2 dagar / vecka

Vi presenterade en 
idé redan 2014-06 för
Kommunen……….
….men de ville inte!
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Puffar framåt…det händer i omvärlden
Viktig inspiration för vårt fortsatta arbete

I december 2017…ännu mer inspiration..

Mer inspiration..november 2017

SMART VILLAGE 
Ett boendekoncept för ett rikare liv 
Till att börja med; ALGUTSRUM Öland

Oktober 2017

Förberedande möte 180830 angående STUDIECIRKEL för 
Äldreboende/Trygghetsboende och samsyn sydöland.
Närvarande: Eva HT och Lisa L

Mål: Äldreboende och samsyn med grannsocknar/byar 
kring utvecklingsfrågor rörande sydöland.

Sockenföreningen drar igång…
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Bocirkel drar igång – vi bjuder in ”allmänheten”
Uppstartsmöten 2018:  okt  S Mby, nov Torngård, dec Grönhögen

• Bakgrund – möte om Seniorboende 18-10-25   /Eva HT

• Mål – bygga Seniorbostäder i S Mby
• Bakgrund: Alungården stängdes 2006 av arbetsmiljöskäl
• Politiska löften sen dess om renovering/ ”återställande” – inget har hänt. Avsattes 4. Avsattes 4,5 miljoner efter förra valet 

?????
• 2012 – Sockenföreningen bildades - §3 – verka för utvecklingen på sydöland” – utgångspunkt  S Mby Serviceort    
• 2014 – Sf invigde Alunhälsan i del av Alungårdens lokaler – ca 300 kvm
• 2014 - presenterade sf ett förslag / arkitektritning om hur västra flygeln skulle kunna byggas om till 5 seniorlägenheter. 

Förkastades.
• De 2-rumslägenheter  (12 st) som inryms i längan norr om Alungården förvaltas som hyresrätter via MBAB. Socialen 

disponerar några av kontrakten så där finns ingen prio för äldre/seniorer.  
• Öster om Alunvägen – 8 lägenheter som MBAB också haft men som det i tagits politiskt beslut om i våras att prioritera för 

Trygghetsboende.
• Det finns inga kommunala planer eller viljeinriktning att erbjuda Särskilt boende i S Mby.
• Men- gruppen äldre ökar. Många bor i för stora hus med krav på trädgårdsskötsel och flera bor ensamma.
• Vår bedömning är att när vi blir ”tillräckligt gamla”, när orken sviker, när man kanske förlorat sin livspartner och ensamheten 

blir påtaglig – då vill man ha möjlighet att flytta till mindre och lättsköttare bostad och där man också finner social 
gemenskap. Vår enkät i somras visar på att behoven kommer och att flera vill bo kvar i sin sociala ”närmiljö”.

Vi är sannerligen inte ensamma om denna problematik. Diskuteras på landsbygden och vi börjar se exempel på 
lösningar.  Lisa återkommer till detta strax.

• Vi måste själva engagera oss i lösningar.
• Tyvärr kan man ju aldrig kopiera andras lösningar, men vi kan lära oss av dem!
• Ska vi lyckas måste många (eller flera) engagera sig och dela med sig av sin kunskap och förmåga för att ro detta projektet 

i hamn.
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Vi   startade en studiecirkel med deltagare från ”hela 
sydöland” (Näsby, Grönhögen/Ventlinge, Albrunna, Söcra Möckleby/Degerhamn, Smedby) hösten 2018

”Att bygga gemensamboende”

Vi hade mycket vi ville veta mer om. Vi ”läste på”, vi pratade 
finansiering, Vi pratade med kommunens politiker och 
tjänstemän, vi skaffade osss kunskap om hur andra har gjort. Vi 
ordnade en välbesökt Bomässa i Grönhögens medborgarhus maj 
2019. Maine, Lisa och Eva deltog i sept 2019 ,2 dagar intressanta 
bygga-bo-seminarium på Chalmers i Göteborg. 

• Södra Möckleby

I Bocirkeln började vi skissa på vad vi ville uppnå –
gemensamboende i Södra Möckleby OCH i Grönhögen. I S Mby
finns detaljplan och ”stomme” i projektet och vi fick option på en 
tomt för nybygge i området norr/nordost om Alungården. I 
Grönhögen påbörjar kommunen en ny detaljplan….Sen kom 
coronan…och mycket fick läggas i malpåse.

• Grönhögen
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Därför kan detta bli så bra!!!

Vi vill skapa en ”landsbygdmodell”
i samarbete med kommunen 
med ledorden:
• Eget (anpassat)boende så länge du 

vill/orkar
• Minska ”trycket” på hemvården
• Ett utvecklat gemensamboende

med lokaler för gemensamma och 
sociala aktiviteter för minskad
ensamhet.

• Boende  för livets nya skeden / lite
mindre yta men med kvalitet
och rimliga boendekostnader/hyres-
rätter

Vi vill också bygga in hållbarhet i material
och miljövänliga metoder för vatten, värme
och avfallshantering. Möjligheter för
”sambruk” av verktyg, cyklar, bilar mm.

Nu går vi vidare härifrån!9 EHT



Detta går vi vidare med:

Vi söker pengar från ”cementapengar” för att kunna anlita konsulter:

q Arkitekt som kan visualisera vår vision i Södra Möckleby
q Byggekonom 
q Söka möjliga utvecklingspengar för nytt hållbart byggande

q Sen tänker vi vidare – hur gör vi vårt projekt unikt?
Professor Bodil Jönsson, Lund sade i ett seminarium
på svt Forum den 17 febr 2021:

De flesta äldre vill klara sig själv
Integritet – se möjligheter i tekniken med tex

automatiska duschar
toastolar med tvättfunktion

Man vill känna igen den man får hjälp av /städ, matlagning och allt som rör tex hygien
Äldre behöver mer än att få hjälp till och från matplats, toa och sängen
Äldre är inte teknikfientliga, man vill veta nyttan av tekniken man ska använda och hur
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