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Datum

2022-01-12
Hållbar Utveckling - Landsbygd
Eva Engström, 048547008
eva.engstrom@morbylanga.se

Nätverk Sydöland
Plats

Digitalt

Datum

2022-01-12

Deltagare

Peter Strand (Segerstad socken)
Agneta Larsson (Segerstad socken)
Tova Johansson (Gräsgårds socken)
Hans Sabelström (Ås socken)
Ulrika Parboäng (Ås socken)
Eva Dillner (Ventlinge socken)
Marion Rasmussen Nilsson (Södra Möckleby socken)
Lalla Wilén (Södra Möckleby socken)
Lisa Lundqvist (Smedby socken)
Ingela Wilén (Smedby socken)
Eva Engström (Mörbylånga kommun)
Lena Loheim (Mörbylånga kommun)
Kjell Magnusson, (KFO, Mörbylånga kommun, gäst)
Per-Olof Johansson, (Ordf
Samhällsbyggnadsnämnden, gäst)
Per-Olov Johansson (Ordf Kultur- och
tillväxtnämnden, gäst).

1. Presentation av Nätverkets bildande och bakgrund
- Eva informerade om Nätverkets bildande.
2. Räddningstjänsten
För drygt ett år sedan var Nätverk Sydöland engagerade i att säkerställa
att Räddningstjänsten i Degerhamn inte förlorade två vakanta tjänster.
Hur är situationen nu? Eva Engström informerade att tjänsterna
fortfarande finns kvar (tyvärr fortfarande vakanta) men att den
rekryteringsfilm som Räddningstjänsten jobbar med sedan Kraftsamling
Sydöland kommer bli färdig idagarna.
3. Presentation av vad de olika arbetsgrupperna jobbat med
under året.
Bofrågor och inflyttning
-

Haft dialog med kommunens planerare om pågående detaljplaner i
Grönhögen: Bollplanen och Syren-vägen rullar framåt snabbare,
hamnen går långsammare pga behov av provtagningar.
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-

Gruppen har letat efter byggbar mark på Sydöland och bla hittat
planlagd mark i Södra Möckleby som kommunen nu ansökt om tt få
stycka av tomter.

-

Gruppen ska bjuda in kommunen och markägare till träff så fort det
blir möjligt för att informera om processer kring avstyckning för att
skapa klarhet och förutsägbarhet.

-

Nätverket har diskuterat idén om att inventera ödehus men tror inte
att det skulle ge stort resultat, med anledning av att de flesta tomma
hus ligger för nära lantbruksfastigheter eller hyrs ut delårs.

-

Fiber viktig förutsättning för att flytta in. Något som kan hindra folk
från att skriva sig är den högre skattesatsen,

-

Väldigt viktig att skolan finns kvar för att barnfamiljer ska vilja flytta
till Sydöland. Kanske finns behov av att se över skolans
upptagningsområde, så att Alunskolan kan få lite ökat tillskott?

Cykelleden
-

Fokus på Solberga - Skärlöv. Haft dialog med kommunen och
presenterat förslag att cykelleden ska gå på banvallen samt att ovan
nämnda sträcka ska grusas, för att inte försämra
vandringsupplevelsen mer än nödvändigt. Väldigt angeläget för
företagen inom besöksnäringen och boende att cykelleden blir klar.
Kommunförbundet korrigerade ytbeläggningen i tillståndsansökan
innan man skickade in till länsstyrelsen strax före jul.

-

Trafikverket har löst ut den tidigare skulden för cykelleden.

-

Kommunalförbundet söker efter fortsatt finansiering. Ölandsleden är
prioriterad i den Regionala transportplanen 2022-2023.

-

Behövs förbättrad skyltning. Den politiska majoriteten i kommunen
har diskuterat att man måste bli bättre på detta.

-

Möjlighet att lägga cykelled ovanpå VA-dragning för sträckan ÅsOttenby?

-

Förslag att föreningar som är ute och vandrar kan ha tillsyn av leder
på uppdrag av kommunen. PO tar med sig detta.

Vatten
-

18 hushåll är intresserade av att vara med i Mellby, blir inte jättedyrt
per hushåll. I VA-planen är det inte aktuellt med kommunalt VA
förrän 2028. Men nu har någon i byn överklagat förslaget. Troligtvis
kommer rätten inte ta upp förslaget, kommunen bevakar. Lena har
fått i uppdrag att försöka rätta till faktafel i ärendet och ta fram ny
pressinformation.

-

I Bjärby undersöker man kostnadsalternativ för Vatten och
Spillvatten för en egen anläggning som man kopplar på Kastlösa. Bra
dialog med kommunen.

-

Mycket bra samarbete med kommunen.

-

Info från PO: VA Långe Jan. Naturvårdsverket, fastighetsverket,
länsstyrelsen är positiva. Länsstyrelsen i Blekinge som är ansvarig,
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länsstyrelsen i Kalmar är jävig. Anna-Kajsa Arnesson har tagit upp
detta med landshövdingen i Blekinge.
Kultur- och samlingslokaler
-

Flera hembygdsgårdar behöver renoveras och
tillgänglighetsanpassas, ambitionen är att försöka samordna dem och
tex söka finansiering tillsammans.

-

Kommunens kultursamordnare är intresserad av att hjälpa till och
samordna, bla med en sammanställning av tillgängliga
samlingslokaler i kommunen.

-

Jazzakademi Södra Öland har fått Landsbygdspeng till ett ljudsystem
som de också hyr ut till tex samlingslokaler.

-

KTN håller på och se över bidragen till kulturföreningar.

4. Övrigt
- Stättor – förslag för att bygga ett antal stättor som man kan dela ut på
Sydöland, kanske med hjälp av AME (PO kollar) eller
utvecklingsmedel. Kanske även kan inkludera Ko-vett-skyltar?
5. Nästa träff
- Onsdag den 2 mars kl. 18.30. Ventlinge socken är ordförande.

