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Anteckningar från dialogmöte i Mörbylånga den 
23 oktober 2019 

Plats Folkets hus i Mörbylånga 

Datum Onsdagen den 23 oktober 2019, klockan 19.00-21.30 

Deltagare Kjell Magnusson (C), ordförande kommunfullmäktige 
Margaretha Lööf-Johanson (S), 1:e vice ordf kommunfullmäktige 
Kent Ingvarsson (M), 2:e vice ordf kommunfullmäktige 
  
Ulrik Brandén (M) 
Nina Åkesson Nylander (KD) 
Eric Rosenlund (SD) 
Per-Olof Johansson (S) 
Anna-Kajsa Arnesson (C) 
Josef Bjerlin (V) 
 
Ann Willsund, kommundirektör 
Cecilia Widén, kommunsekreterare 
 
Medborgare från Mörbylånga samhälle  

1. Inledning 

Kommunfullmäktiges presidium, tillsammans med representanter för de 

politiska partierna, bjöd in till dialogmöte i Mörbylånga den 23 oktober 2019 

på Folkets hus i Mörbylånga med start klockan 19.00. 

Sex partier fanns representerade i panelen, nämligen Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet 

och Vänsterpartiet.  

Mötet leddes av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson som 

började med att informera om upplägget för kvällens dialogmöte.  

 Information från partirepresentanterna under rubriken ”Det vill vi i 

Mörbylånga”.  

 Gruppsittning för samtal kring aktuella frågor.  

 Återsamling med fortsatt diskussion av aktuella och angelägna frågor. 

 Avslutning med ”Vad tar vi med oss hem?”. 
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2. Information från partirepresentanterna - ”Det vill vi i 
Mörbylånga” 

(M):  

Nybyggnation hamnområdet. Bygga om Vindöga till bybastu, Bygga 

lägenheter i Kyrkbyn. Parhus Norra Viken, Ta fram detaljplaner runt 

stationshuset och ”hästplan”. Skansenskolan 2.0. Utveckla Zokker till 

kulturhus för gamla och unga. Samlingslokaler, Utveckla Kalvhagens 

badplats. Förbifart Kyrkbyn – utveckla området.  

(KD): 

Nybyggnation – attraktionskraft i hela kommunen för elever, bostäder, 

butiker och service. 

(SD): 

Nybyggnation. Bostäder för att behålla pendlarna till Guldfågeln. Skolans 

situation – mer insatser i klassrummet, mer lugn i skolan. Stadsplanering 

Mörbylånga. Situationen med parkeringsbolagen.  

(S): 

Behovet av bostäder. Välfärd som fungerar i Mörbylånga. Krafttag för bättre 

näringsliv. Biblioteken. Barn och äldre.  

(C): 

Levande samhälle där människor trivs, förutsättningar barn, äldre, 

kollektivtrafik, bibliotek, brandstation etc, allt finns i Mörbylånga! 

(V): 

Bra skola – barn ska känna sig trygga. Bra utbildning. Bra kulturskola. 

Personal. Kultur – Zokker – Föreningar. Bostäder – hyresrätter. 

Kollektivtrafik. Cykla i Mörbylånga.  

3. Frågor och synpunkter 

Några av boende i Mörbylånga samhälle hade på förhand skickat in frågor 

om bland annat bostäder, kulturhus, Zokker, Kamerala villan, Konsum-

tomten, återvinningscentralen, Skansen, Matrosen, företagsranking, trafik till 

och från Guldfågeln, cykelvägar. Ett upprop med namnunderskrifter 

lämnades också in under kvällen (Vi är stolta över Mörbylånga - En pärla 

som ska bevaras och utvecklas med Dnr 2019/000534). 

Kommunikation 

Stora brister i kommunikationen. Dialogmötet inte utlagd på hemsidan, 

Appen eller Facebook. Medborgarförslagen inte uppdaterade på hemsidan. 

Mail och telefonsamtal som inte besvaras och ingen uppföljning eller 

återkoppling. Infoskyltar och hänvisningar utomhus.  

Infarten till samhället och hela samhället i stort 

Helhetsintrycket! Städa upp infarten som nu ger en känsla av uppgivenhet 

med till exempel sneda stolpar. Asfaltupplag på sockerbruksområdet som i 

övrigt också behöver snyggas och fräschas upp. Besökaren ska inte inges en 

känsla av att kommunen givit upp samhället. Husägare behöver städa upp 

både innanför som utanför sin tomt.  

Mörbylånga 200 år  

Städa upp i samhället innan jubileumsfirandet. 
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”Konsumtomten” - Byggupplag 

Byggupplaget vid gamla ”Konsumtomten” ej i förenlighet med detaljplan. 

Vilka åtgärder har kommunen gjort för att verksamheten ska följa 

detaljplanen?  

Informerades att det inte är en fråga för politiken utan en tjänstemannafråga. 

Pågår tillsynsärende då det inte följer bygglov och detaljplan. 

Bromsen 

Ostädat område med bristfälligt asfaltering.  

Arkitekttävling 

Utlys en arkitekttävling om hur området från Zokker ner till hamnen kan bli 

en spännande miljö.  

Bostäder - Hyresrätter 

Flera upprepar att det behövs bostäder för inflyttning och framför allt 

hyresrätter. Ingå partnerskap med Guldfågeln om byggnation för att behålla 

de som pendlar till arbetet. Hur kan man bygga - titta på bra och dåliga 

exempel.    

Bostäder - Hamnen 

Bygg bostäder i hamnen. Vissa byggnader måste rivas då de ser fallfärdiga 

ut. Invändningar mot att bygga om Vindöga till bastu.   

Bygatan genom Kyrkbyn 

Kommunen måste engagera sig och prioritera denna fråga för att behålla 

Guldfågeln. De förslag som ligger nu från Trafikverket är så orimliga att 

bara blotta tanken på att tillfarten ska ske via Trollhättevägen förbi 

kommunhuset gör att förslaget måste underkännas direkt. Hur ska man klara 

av att med tunga och långa lastbilar klara av att svänga in på Trollhättevägen 

från Köpmangatan? Dålig sikt i skarp kurva gör att det orimliga blir 

uppenbart.  

Informerades om att Trafikverket gjort en åtgärdsvalstudie med fyra syften; 

minska buller, öka säkerhet, bibehålla framkomlighet för lantbrukare och 

väg för Guldfågelns framtida produktion. Trafikverkets förslag är en väg in 

och en annan ut (Kyrkbyn respektive Trollhättevägen). Finns inget annat 

alternativ från Trafikverket.  

Köpmangatan 

Kommunen behöver ta över gatan och reda upp alla igenvuxna trottoarer. 

Idag äger Trafikverket gatan. Långa handläggningstider från Trafikverket 

och Länsstyrelsen vid tillståndsgivning vid olika arrangemang som påverkar 

negativt.   

Informerades om kommunens övertagande av Storgatan i Färjestaden som 

tagit flera år.  

Vägen till Kalmar 

För att inflyttning ska ske behöver resan med bil till och från Kalmar bli 

tryggare.  
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Parkeringsbolagen och avgifter 

Mörbylångas karaktär stämmer inte överens med parkeringsvakter, 

parkeringsavgifter och det system med p-rutor etcetera som nu målas in. 

Ökar inte trivseln på gatorna.  

Gång- och cykelvägen i samhället 

Sätt tillbaka ”grisarna”.  

Cykelvägarna på Öland 

Cykelvägarna ”Fyr till fyr” en bra satsning. Behöver marknadsföras mycket 

bättre. 

Hamnen 

Rusta upp och ”plombera hamnen” under exploateringstiden. Muddra 

hamnen som sjunker med 6-8 cm per år. Öka attraktiviteten för gästbåtar. 

Lyft fram konstnärliga visioner om hamnen.  

Kulturmiljön 

Förstärk, håll fram den vackra kulturmiljö samhället utgör. Havet, naturen 

och miljön är en egen attraktionskraft. Utveckla visioner om vad 

Mörbylånga samhälle ska vara, om miljön och det vackra samhället och 

vattnet som är närvarande i så hög grad.  

Informerades att samhällsbyggnadsnämnden godkänt rapport om 

Kulturmiljöinventering av Mörbylånga samhälle  

Kulturcentrum i Mörbylånga 

Ett levande kulturcentrum i Mörbylånga tätort – Zokker och Kamerala 

villan. Konstnärliga ambitioner.  

Föreningar och frivilliga krafter 

Ett stort och påtagligt värde för samhällets utveckling som bidrar till 

”utseende och anseende”. Sponsring med kommunal hjälp. Ta tillvara på den 

kunskap som finns i samhället.  

Många små projekt 

Bättre med många små utvecklingsprojekt istället för att låsa in sig i stora 

som inte går att bromsa om det blir fel.  

Näringslivet 

Hur ser programmet ut för att göra Mörbylånga näringsliv positivt? Svara på 

frågor, ring tillbaka och ljug inte! Utveckla servicekänslan. Vad görs för att 

lyfta kommunens betyg bland företagare? Enligt Svenskt Näringsliv är 

rankingen nedåtgående. Var rädd om de ”gamla” företagen.  

Informerades att kommunen ligger kvar på samma plats som föregående år. 

Rekrytering av en näringslivschef är klar. En genomlysning kommer att 

göras under våren 2020. Servicekänsla och utbildning av kommunens 

personal är jätteviktiga frågor.  

Skansenskolan 

Detaljdiskussion togs inte då ett möte ägde rum parallellt om skolan.  
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SFI behöver vara kvar i kommunen. Helt avgörande för att Degerhamn och 

Alunskolan ska överleva. Risk för utflyttning av nyanlända. Nyanlända kan 

kombinera arbete med SFI om det finns kvar i kommunen.  

Förslag om att Skansenskolan utvecklas till Skansenskolan 2.0. Praktisk 

utbildning? Samma kvalité på alla skolor. Risk för att elever går till privata 

skolor.  

Återvinningsstationen 

Vilken placering av återvinningsstationen är aktuell på sikt? Behöver 

placeras på annat ställe eftersom den ligger mitt inne i ett villaområde.  

Informerades att det för närvarande inte förs några samtal om frågan. Tar 

med frågan till kommunen.   

4. Avslutning 

Vad tar vi med oss hem? 

 Värna det vi har. 

 Cykelvägarna. 

 Boendealternativ.  

 Skolan. 

 Zokker och Kamerala villan. 

 Jubileumsfirandet. 

 Näringslivet. 

 Vattnet, naturen och det vackra samhället. 

 Vattenverket prisas. 

 Frågan om SFI. 

 Inte för vidlyftiga åtgärder. 

 Attraktionskraft. 

 Företagen – både gamla och nya.  

 Utveckling. Framtidsbild.  

Följande frågor engagerade mest: 

 Bostäder och boendealternativ.  

 Vägar och gator. 

 Hamnen.  

 Näringslivet. 

 Kulturen.  

 Skolan. 

Ordföranden Kjell Magnusson sammanfattade kvällens möte och tackade 

alla som kom till detsamma.  

Vid anteckningarna 

 

Cecilia Widén 

Kommunsekreterare 


