
FAKTA SÖDRA ÖLAND

Kontakta oss
Hör av dig till oss så får du veta mer om södra Öland och Mörbylånga 
kommun. Vi svarar på dina frågor eller lotsar dig vidare till rätt person. 

Besöksadress:
Trollhättevägen 4
386 80 Mörbylånga
Tel: 0485 - 470 00
kommun@morbylanga.se
www.morbylanga.se
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LITE GRUNDFAKTA:
• Mörbylånga kommun har 14 368 invånare (december 2013)

• Landytan är 669 kvadratkilometer

• Nativiteten har de senaste tio åren varit högre än genomsnittet

• Arbetslösheten är lägre än genomsnittet 

SAMHÄLLEN:
• Färjestaden och Mörbylånga är de största tätorterna

• Grundskolor finns i Mörbylånga, Färjestaden,  
Glömminge, Torslunda, Gårdby och Södra Möckleby

NATUR OCH KULTUR:
• Ottenby och Beijershamn är 

kända för sitt rika fågelliv

• Långe Jan på södra udden är 
Sveriges högsta fyr

• På Öland finns 30 olika  
orkidéarter 

• Södra Ölands odlingslandskap 
är ett av UNESCOs världsarv

• På Stora Alvaret växer  
arter som inte finns någon  
annanstans i världen,  
Ölandssolvända, Alvarmalört, 
Ölandsmåra och Öländsk  
Fjällnejlika

• På Öland det finns ca 350 
bevarade väderkvarnar

FRITID:
• Öland är ett av Sveriges mest  

solsäkra landskap 

• Närmare en miljon turister  
besöker Öland varje år

• Ölands Skördefest är Sveriges största skörde-
fest och lockar många besökare

• På Öland finns flera vandrings- och  
cykelleder, bland annat den 40 mil  
långa Ölandsleden 

• På Öland finns sju golfbanor från norr till söder, 
där ingen bana är den andra lik!  

HISTORIA:
• Ölandsbron var med sina 6 km Europas längsta bro när den byggdes 1972 

• Gråborg är en av Sveriges bäst bevarade fornborgar

• Eketorps borg är en återuppbyggd fornborg och ett välbesökt turistmål

          SÖDRA ÖLAND

Välkommen till södra Öland 
– här lever vi lite bättre.

Mörbylånga kommun på södra Öland är en tillväxtkommun med drygt 14 000 invånare. 

Här kombinerar du den lilla kommunens fördelar med det korta avståndet till stadslivet 

i Kalmar. Här finns närheten till havet, naturen och kulturen och inom kommunen ryms 

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
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Bra möjligheter till pendling
Det finns en utbyggd kollektivtrafik mellan 
de större orterna på södra Öland, vilket
underlättar för pendling till jobb eller studier.
Dessutom finns det tätortstrafik mellan  
Färjestaden och Kalmar.

Kultur och fritid året om
Den unika miljön på södra Öland inbjuder till 
rekreation och aktiviteter året om. Havet, 
stränderna och det öppna landskapet erbjuder 
möjligheter till vandring, golf, windsurfing, 
cykling och båtliv. Ottenby är en viktig rast- 
och häckningsplats för fåglar. Detta ger 
många fina möjligheter till fågelskådning. 

Här finns allt från kulturlandskap till aktiva 
kulturföreningar, gallerier, konsthallar, konst-
hantverkare och konstnärer. Det spännande 
kulturutbudet tillsammans med ett rikt  
föreningsliv garanterar en bra fritid.

Företagandet på Öland är en livsstil
Ölands befolkning är mycket företagsam. På 
södra Öland finns nästan 2 000 registrerade 
företag. En förhållandevis stor andel av dem 
drivs av kvinnor. Näringslivet karaktäriseras 
av många småföretagare och några större  
företag. Den mest växande näringen på 
Öland, liksom i många andra delar av  
Sverige, är besöksnäringen, som fungerar 
som en stark motor i det öländska närings-
livet och ger underlag för service året runt. 
Ett flertal företagsbyar skapar möjligheter  
till samarbete och gemensamma projekt. 

Lantbruket är viktigt och bidrar i hög grad  
till såväl en landskapsbild som är attraktiv 
för både boende och turister, som att deras  
arbetsmiljö har klassats som världsarv.

Södra Öland är en speciell del av Sverige.  
Med sin historia och säregna natur påminner 
den inte om något annat. Havet, det öppna 
landskapet och ett fantastiskt ljus lockar  
närmare en miljon turister till Öland varje år. 
Det unika landskapet gör att södra Öland 
finns med på UNESCOs världsarvslista. Här 
finns också Stora Alvaret, det största och 
kanske mest kända alvaret.

En expansiv kommun
Mörbylånga kommun har drygt 14 000 invånare 
och växer med ca 100 personer årligen. För 
närvarande finns en stor inflyttning av barn-
familjer och det pågår ett omfattade plan- 
och exploateringsarbete.

En trygg plats att bo på
Södra Öland är en plats där du känner dig 
trygg. Miljön, naturen och den trivsamma  
boendemiljön tilltalar många människor och 
skapar goda förutsättningar för livets alla  
skeden. Här finns allt från pittoreska bygator 
med klassiska Ölandsgårdar till ett modernt 

boende i tätort med villor och lägenheter. 
Så oavsett om du söker det lantliga lugnet  
eller närheten i tätorten kan vi förverkliga 
ditt drömboende – året om! 

Utbildning av hög kvalitet
Vi har förskolor och skolor med god kvalitet. 
Därmed kan vi ge barn och ungdomar de 
allra bästa förutsättningar för att möta  
framtiden. Mörbylånga kommuns skolor  
visar på hög kvalitet. Detta leder till att  
eleverna presterar mycket goda studie- 
resultat, bland de bästa i Sverige. Som  
bevis på detta har förskolan och grund- 
skolan fått fina utmärkelser genom åren. 

Grundskolor finns i Mörbylånga, Färjestaden, 
Glömminge, Torslunda, Gårdby och Södra 
Möckleby. Gymnasieskolor finns på pend-
lingsavstånd i Kalmar och Borgholm.  
Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö.  
Capellagården i Vickleby är en skola för  
gestaltande arbete som grundades av  
Carl Malmsten 1960.

Här tänker vi på hela livet!
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AVSTÅND 
OCH RESTIDER
• Stockholm ca 450 km 
 50 min med flyg 
 4 timmar med tåg

• Köpenhamn ca 350 km 
 3,5 timmar med tåg

• Göteborg ca 350 km 
 4 timmar med tåg

ORTER INOM 
PENDLINGSAVSTÅND
• Kalmar, 10 km

• Nybro, 45 km

• Oskarshamn, 80 km

• Karlskrona, 100 km

• Växjö, 110 km

FAKTA SÖDRA ÖLAND

SÖDRA SVERIGE


