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Bakgrund 

Nätverk Sydöland bildades under hösten 2020 med syftet att stärka 

samverkan för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och ett livskraftigt 

och attraktivt Sydöland för boende, verksamma och besökare. Arbetet med 

att hitta en samverkansform började redan under 2019 i projektet 

Kraftsamling Sydöland. Tre "stormöten" med allmänheten genomfördes i 

Torngård, Grönhögen och Södra Möckleby där förutsättningar och möjliga 

samverkansformer diskuterades. Därefter utsågs en arbetsgrupp med 

representanter från Sydölands sex socknar och Mörbylånga kommun som 

tillsammans tog fram dialogforumet Nätverk Sydöland. Den 8 december 

2020 hade Nätverk Sydöland uppstartsmöte med de nya utsedda 

sockenrepresentanterna. 

 

 

1 Några av representanterna i nätverket under ett digitalt möte 8 juni. 

 

Om nätverket 

I nätverket sitter två representanter från varje socken samt två 

tjänstepersoner från Mörbylånga kommun. Det är föreningarna i varje 

socken som utser sina representanter och alla föreningar som är verksamma 

på Sydöland och utgår från demokratiska principer är välkomna att vara 

med. Mörbylånga kommun och de föreningar som vill medverka har valt att 

underteckna en överenskommelse om att samverka genom Nätverk 

Sydöland. Följande föreningar har undertecknat överenskommelsen och 

följande representanter sitter i nätverket under 2021/2022. 
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Ås socken 

Ås hembygdsförening Ulrika Parboäng 

Hans Sabelström 

Gräsgård socken 

Gräsgårds hembygdsförening 

Gräsgårds hamnförening 

Seby badplatsförening 

Tova Johansson 

Ylva Benderix 

Segerstad socken 

Segerstads Hembygdsförening Peter Strand 

Agneta Larsson 

Smedby socken 

Smedby hembygdsförening Ingela Johansén 

Lisa lundqvist 

Södra Möckleby socken 

Södra Möckleby hembygdsförening 

Södra Möckleby sockenförening 

Degerhamns IF 

Degerhamns skytteförening 

Degerhamn-kastlösa Röda korset-krets 

Anna-Lena Wilén 

Marion Rasmussen Nilsson 

Ventlinge socken 

Ventlinge Hembygdsförening Eva Dillner 

Johan Bjärkse 

Övriga föreningar 

LRF Ottenby lokalavdelning 

Södra Ölands Pastorat 

 

Arbetet under våren 2021 

Under våren 2021 har Nätverk Sydöland träffats vid sju tillfällen, samtliga 

digitalt med anledning av coronapandemin. Inledningsvis identifierade 

nätverket ett antal områden som man ser som betydelsefulla för Sydölands 

utveckling och gjorde sedan en prioritering enligt följande:  
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Efter diskussion kring nätverkets möjligheter att bidra inom de olika 

områdena samt vilka som är mest brådskande att fokusera på bildades 

följande arbetsgrupper: 

- Boendefrågor (nya planer och tomter, inflyttning) 

- Cykelleden fyr till fyr (de sträckor som inte är klara, vidareutveckling 

med skyltning o toaletter) 

- Vatten o avlopp (lösningar för de områden som ännu är utan) 

- Kultur och samlingslokaler 

Utöver det arbete som skett i respektive arbetsgrupp har nätverket 

gemensamt träffat stadsarkitekten och diskuterat planer för Sydöland och lyft 

upp behovet av att lämna remissvar på strandskyddsutredningen. Nätverket 

har också deltagit på dialogmöte om och diskuterat förslaget till 

äldreomsorgsplan. Nätverket har haft en genomgripande diskussion om 

besöksnäringen och vilken typ av besöksnäring vi vill locka till oss på 

Sydöland. Nätverket har också diskuterat situationen för 

drivmedelsstationerna på Sydöland och i vilken mån nätverket kan vara 

behjälpliga i det sammanhanget. Dessutom har forskarna Marina Jogmark 

och Mathias Karlsson från Linnéuniversitetet följt Nätverkets arbete genom 

projektet Entreprenörskap för socioekologisk omställning på landsbygden. 

Nedan beskrivs arbetet i de olika arbetsgrupperna. 

 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-entreprenorskap-for-socioekologisk-omstallning-pa-landsbygden/
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Boendefrågor 

- Information och diskussion om boende på äldre dagar, Lisa 

Lundqvist berättade om planerna för Bocirkelns gemensamma 

boenden i Södra Möckleby och Grönhögen.  

- Diskussion kring kommunens inflyttningskampanj och behovet av att 

få fram nya tomter på Sydöland. 

- Dialog med mäklaren Peter Hallberg för att förstå vad som 

efterfrågas. Allt säljs! Diskuterade hur vi kan få loss fler tomter i 

Södra Möckleby. 

- Möte med planarkitekt Fredrik Meurling, Marcus Lundqvist och 

ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Per-Olof Johansson, en 

förtitt på hur hamnen/ytongområdet kan komma att se ut i Grönhögen 

med nya detaljplanen. Många frågor och givande dialog. 

- Diskussion i gruppen om detaljplanen för Syrenvägen i Grönhögen, 

MBAB. 

Cykelleden fyr till fyr 

- Har diskuterat och lämnat synpunkter kring sträckan Skärlöv – 

Torngård som är kvar att färdigställa samt deltagit på dialogmöte 

med kommunalråden och tjänstepersoner på kommunen, STF och 

Föreningen för södra Ölands järnväg. 

Vatten o avlopp 

- Har diskuterat förslaget till VA-lösning för Mellby Ör In som 

presenterats av kommunen och om det finns möjlighet att inkludera 

fler fastigheter i Mellby och att hitta en liknande lösning för Bjärby. 

Kultur och samlingslokaler 

- Har undersök intresset hos bygdegårdar att samverka kring till 

exempel renoveringar och standardhöjningar av lokaler samt intresset 

för att köpa in gemensam ljudutrustning för konserter och liknande. 

2 Bofrågegruppen med Hans Sabelström, Ulrika Parboäng, Marion Rasmussen 

Nilsson och Eva Dillner diskuterar hur vi kan få fram nya tomter till försäljning i 

Södra Möckleby. 
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Kommunikation 

Nu har Nätverk Sydöland kommit igång med sitt arbete och börjat hitta 

former för dialogen. Under våren har vi testat oss fram kring hur vi kan 

informera övriga intresserade om vad vi gör. Nätverkets representanter 

använder sina olika kanaler för att sprida info till föreningar och intresserade 

genom tex maillistor och bloggar, se  

https://evadillnerblog.wordpress.com/category/sydoland-2/. Några 

representanter bjuder in övriga föreningar i socknen till gemensamma träffar. 

För att alla lätt ska kunna hitta info kommer vi fortsättningsvis även att lägga 

upp sammanfattningar av diskussionerna på våra träffar på kommunens 

webbsida https://www.morbylanga.se/naringsliv.../Natverk-Sydoland/. 

Dessutom tar vi över Kraftsamling Sydölands facebook-sida som fler i 

nätverket kan administrera.  

Sammanfattning 

Under Nätverkets första halvår har flera dialoger genomförts inom olika 

sakområden som berör Sydöland vilket bidragit till Nätverkets syfte, att 

stärka samverkan både mellan de olika socknarna på Sydöland och 

Mörbylånga kommun. 

Mycket tid har under första halvåret också lagts på att hitta arbetssätt för 

Nätverket och att lära känna varandra, vilket har försvårats av att allt arbete 

skett digitalt. Förhoppningsvis kommer arbetet under hösten i än högre grad 

kunna fokusera på sakfrågor, när arbetsformerna satt sig. 

 

 

 

3 Planering av nätverksträff med representanterna från Segerstads socken, Peter 

Strand och Agneta Larsson, samt landsbygdsutvecklare Eva Engström, vid 

skulpturleden utanför Mellby. 

https://evadillnerblog.wordpress.com/category/sydoland-2/
https://www.morbylanga.se/naringsliv.../Natverk-Sydoland/

