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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en katastrofal olycka på Ölandsbron? 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 6 september 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 6 september 2018 11:46 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 

Olycka på Ölandsbron 

Vad sker vid en katastrofal olycka på Ölandsbron? Varken Länsstyrelsen i Kalmar eller MSB har 

något svar. En övning är inplanerad i höst och den övningen består i ett seminarium, alltså en 

teoretisk övning vid ett skrivbord. Hos MSB säger man att det i kommunen ska finnas en 

beredskap för en katastrof och den beredskapen går ut på att man snabbt ska kunna fatta beslut. 

Beslut om vadå? Det finns ingen substans bakom de teoretiska  ”övningar” som ska ske. Vad 

hjälper snabba beslut när det inte finns någon verklighet bakom. Under mina 25år som ölänning 

har jag inte någon gång upplevt en fysisk övning med båtar och personal på plats. 

Det är kommunens skyldighet att ha en vital plan vad som ska ske vid en eventuell katastrof på 

Ölandsbron. Bron är gammal och trafikintensiteten har ökat och kommer öka. Det finns förslag 

finns på tyngre lastbilar samtidigt som väder och vind sliter på den bro som konstruerades fel 

med  bräckvatten som arbetsmaterial istället för vanligt vatten. Vi Ölänningar har lärt oss leva 

med ständiga reparationer och bara det borde ge berörda en tankeställare. 

Så med min motion kräver jag att Mörbylånga Kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar 

Län och MSB arbetar fram och genomför en fysisk övning med folk och båtar på plats för 

allmänheten. 

Pia Schröder 
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 Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Hur ska dynga spridas och hur nära bostäder. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 5 september 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 5 september 2018 11:38 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 

Motion till kommunfullmäktige 
 
Hur ska dynga spridas och hur nära bostäder? 
Vi bor alla i ett dynamisk öländskt lantbrukslandskap och det är fantastiskt. Att vi då och då får 
känna "doften av den fina världen" är helt i sin ordning, på landet doftar det då och då skit, 
men. 
Att få rutten grisskit spridd precis utanför dörren är en olägenhet.  
Mitt förslag är, att när grisdynga ska spridas så ska detta ske på marker inte direkt i anslutning 
till ett bostadshus. Ingen ska behöva tvätta om sin tvätt som hängt ute för att den stinker 
grisskit. 
Pia Schröder 
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