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MELLERSTA KOMMUNDELEN

Landskap kultur/natur/upplevt 
Möjligheterna att besöka och bo nära landskapet och naturen är 
goda i Mellersta kommundelen. Markindelningar och radbyar 
som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till medeltiden 
är tongivande i landskapet. Landskapet är ett odlingslandskap 
med betesmarker utmed Östersjön, öppna åkermarker och 
betesmarkerna på Stora Alvaret. Stora Alvaret har en rik fl ora 
och fauna och är en del av världsarvet Södra Ölands odlings-
landskap. Hela Mellersta kommundelen är en del världsarvet. 
Havet, de öppna vidderna och de genuina miljöerna med höga 
kultur- och naturvärden är utmärkande. 

Infrastruktur/Kommunikation
Kollektivtrafi ken med buss är relativt god mellan Mörbylånga, 
Färjestaden och Kalmar. I andra delar av kommundelen är 
kollektivtrafi ken mycket begränsad i fråga om linjetäthet och 
helgtrafi ken nästan obefi ntlig. En utveckling av närtrafi ken i 
kommunen pågår, vilket kan komma att medföra bättre till-
gänglighet till kollektivtrafi ken även under kvällar och helger. 

Snabbt bredband, med en överföringshastighet på minst 100 
Mbits/s fi nns idag i Mörbylånga tätort där optofi berkabel fi nns 
utbyggd i stora delar. 

Boende/Service
Sedan 50 år tillbaka har befolkningsutvecklingen varit relativt 
oförändrad i Mellersta kommundelen. Mellan 1970 och 1980 
ökade befolkningen marginellt, vilket troligen beror på bygg-
nationen av Ölandsbron som invigdes 1972. Sedan 1980 fram 
till 2010 har befolkningen däremot sakta minskat. 2012-12-31 
var 3345 personer bofasta i Mellersta kommundelen.  

Den vanligaste boendeformen i kommundelen är enfamiljshus. 
Ute på landsbygden är utbudet av andra boendealternativ 
mycket begränsat. Utbudet påverkar i hög grad den sociala 
sammansättningen utifrån t.ex. ekonomi och ålder. Möjlig-
heterna att bo kvar, återvända eller bosätta sig här är därför 
mycket begränsade för många grupper, såsom äldre och yngre. 
I tätorten Mörbylånga har kommunens bostadsbolag sitt hu-
vudkontor och här fi nns ett antal områden med hyreslägenheter.

I Mellersta kommundelen fi nns idag viss samhällsservice, 
även om delar av den kommersiella servicen under de senaste 
åren fl yttat härifrån eller lagts ned. Servicen är i huvudsak 
koncentrerad till centralorten Mörbylånga. I Mörbylånga fi nns 
Skansenskolan med förskola och grundskola upp till årkurs 
nio. Till Skansenskolan reser och går högstadieelever från 
hela kommunen, eftersom skolan tillsammans med friskolan 
i Färjestaden (Norra kommundelen) är kommunens enda 
högstadieskolor. I tätorten Mörbylånga fi nns bl.a. kommunhus, 
bibliotek, olika kommunala boenden, dag- och dagligverksam-
heter, boende för ensamkommande fl yktingbarn, vårdcentral 
och brandstation. Här fi nns också ett utbud av matvaruaffärer 
och andra butiker, apotek och olika verksamheter. 

Delaktighet/Säkerhet
I Mörbylånga tätort fi nns ett utbud av fritidsaktiviteter 
för människor i alla åldrar. Framförallt fi nns ett utbud av 
aktiviteter kopplade till idrott och kultur. Fritidsgården Zokker 
ligger i en av f.d. sockerbrukets tegelbyggnader. Zokker har 
kommunens största lokaler för fritids- och kulturaktiviteter 
samt verksamhet. Ytterligare utvecklingspotential fi nns i 
anslutning till den befi ntliga fritidsgården som skulle kunna 
växa till ett kulturcentrum för alla åldrar. Fritidsgården har 
extra stor betydelse, eftersom den ligger i nära anslutning till 
kommunens enda kommunala högstadieskola dit elever från 
hela kommunen dagligen kommer.

Klimat/Energi
Mörbylånga tätort och framförallt dess västra del (köpingen) 
ligger lågt i förhållande till Kalmarsund och stora delar riskerar 
att översvämmas om havsnivån stiger och i samband med ex-
trema väder. Åtgärder är planerade för att förebygga risken för 
översvämning av köpingen, bl.a. genom att bygga en upphöjd 
gång- och cykelväg utmed kusten strax väster om köpingen. 
Gång- och cykelvägen kommer att fungera som en barriär mot 
vattnet och kan i ett senare skede höjas vid behov.

Verksamheter/Areella näringar
Jordbruket är en mycket stor och viktig näring i Mellersta 
kommundelen. På västra sidan omgärdas Mörbylånga av 
Mörbylångadalen som är känd för sina goda jordbruksmarker 
och höga bördighet. Mörbylångadalen sträcker sig ända från 
Grönhögen i söder till Färjestaden i norr. I Mörbylångadalen 
odlas huvudsakligen spannmål, men här fi nns också ett fl ertal 
större jordbruksenheter med mycket stora djurbesättningar. På 
östra sidan är jordbruket huvudsakligen inriktat på djurhållning 
och framför allt mjölkproduktion.

I Mellersta kommundelen fi nns många arbetstillfällen inom 
skola, omsorg och offentlig förvaltning. Kommunhuset ligger 
i östra delen av Mörbylånga. Arbetstillfällen fi nns också 
inom kommunens grund- och förskola i Mörbylånga och på 
förskolan i Alby mm. Många arbetstillfällen fi nns även inom 
äldreomsorgen och på boendena i Mörbylånga samt inom 
hemtjänsten. 

Den största privata arbetsgivaren i kommundelen är en 
kycklingproducent som ligger strax söder om Mörbylånga. Här 
arbetar cirka 350 personer.

Besöksnäringen är en stor näring i hela kommunen. I Mellersta 
kommundelen hittar man fl era populära besöksmål. Hit hör 
bland annat Stora Alvaret, stränderna, badplatserna, hamnarna, 
campingplatserna, olika verksamheter inom t.ex. hantverk, 
konst eller mat och landskapet i sin helhet vilket lockar besöka-
re till landsbygden. 
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b1

Kastlösa Alvargata

Kastlösa Bygata

Ankarvägen

Kobbvägen
Kastlösa

Stora Alvaret
0́ 200 Meter

BOSTÄDER

b (föreslagna)

b1 – Kastlösa

Det föreslagna området innebär en förtätning av centrala Kast-
lösa. Området ligger norr om Kastlösa bygata och består idag 
till stor del av gräsbevuxna marker. I norr angränsar området 
till jordbrukslandskapets vidsträckta åkermarker. Söder om 
Kastlösa bygata fi nns ett antal färdigplanerade tomter som inte 
byggts ut. Kommunalt vatten och avlopp fi nns i området.

 - I områdets västra del kan ny bebyggelse uppföras som en 
fortsättning och i enlighet med den befi ntliga strukturen. 

 - Vid större exploatering ska bebyggelsen följa en liknande 
struktur som söder om bygatan med bebyggelse utmed 
mindre lokalgator.

 - Kopplingen till det gamla sockencentrat och området kring 
kyrkan ska beaktas i samband med planering av området.

 - Vägarna i det föreslagna området ska vara genomgående 
för att bidra till en öppen och välkomnande miljö att röra 
sig igenom.

DAMM/VATTENOMRÅDE

d (föreslagna)

d1 – Triberga vattenskyddsområde

Täkten tar vatten från två brunnar och förser Alby, Triberga 
och Hulterstad med vatten. Kapciteten är ca 38 000 m³/år och 
beräknat magasin är 90 000 m³/år.men då krävs fl er brunnar 
över ett större område. Arbete pågår för att skapa ett vatten-
skyddsområde i anslutning till befi ntlig vattentäkt. Triberga är 
även det vattenverk som är mest slitet i kommunen vilket har 
lett till att projektering för ett nytt vattenverk i Triberga pågår. 
Vattenverket kommer att bli större och utrustningen kan byggas 
ut i moduler för att få kapacitet att rena råvatten från Segerstad 
och Mellby. Vattentäkten i Triberga är viktig för de boende i 
byarna kring Triberga på östra sida. Många större anläggningar 
med djurhållning fi nns i närområdet, även dessa är i stort behov 
av en fungerande vattenproduktion. 

 - På sikt vill kommunen koppla samman 
grundvattenförekomsten vid Triberga med den i Tveta 
för att säkra vattenförsörjningen i hela nordöstra delen av 
kommunen. Genom att koppla samman de båda verken får 
man en större säkerhet om någonting skulle hända med 
vattenförekomsten i Triberga.

 - På lång sikt vill kommunen koppla samman Triberga 
med vatten söderifrån för att på så vis få ett system av 
sammanhängande vattenledningar runt hela kommunen.

d2 – Resmo vattenskyddsområde

Resmo vattentäkt har ett av kommunens fastställda 
vattenskyddsområden och är en regionalt viktig vattentäkt. 
Vattenresursen utgörs av ett grundvattenuttag som baseras 
på vattenuttag i en av sand och grus och morän uppfylld 
karstifi erad sänka (dolin) i berggrunden. Täkten utgörs av två 
brunnar i sänkans västligaste del. Tillgängligt grundvatten är ca 
250 000-300 000 m³/år. Ett tillskott med konstgjord infi ltration 
i Resmodolinen skulle kunna ge en ökning av uttagskapaciteten 
med ca 100 000 m³/år men för att uppnå det skulle sannolikt en 
ny brunn krävas.

En brist i området är den begränsade tillgången på ytvatten för 
infi ltration. Resmo utgör kommunens näst största vattentäkt 
och har sannolikt nått sitt produktionstak av naturligt grundvat-
ten. 

 - Området är mycket högt prioriterat för framtida 
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Att området ligger inom ett aktivt jordbrukslandskap och 
berörs av naturskydd för Alvaret är omständigheter som 
måste beaktas i samband med eventuellt ökat uttag.

 - Eftersom området ligger i ett jordbrukslandskap är det 
extra viktigt att skydda ytvattnet och grundvattnet från 
föroreningar som t.ex. kemiska bekämpningsmedel. 
Övervakningen av att skyddsföreskrifterna inte överskrids 
bör prioriteras.

d3 – Kleva Strandbildning

Området för vattenförekomsten är ca 4 km² stort och utgörs 
av glacifl uviala och postglaciala sediment med upp till ca 10 
meters mäktighet. Det tillgängliga grundvattnet i förekomsten 
bedöms vara ca 380 000 m³/år. Tillgängligheten skulle kunna 
ökas till ca 650 000 m³/år med konstgjord infi ltration. Maga-FÖ
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sinvolymen i förekomsten är ca 700 000 m³. Ett betydande 
hinder för vattenkvaliteten i förekomsten idag är påverkan 
från areella näringar i området. Provtagningar i en befi ntlig 
brunn som provpumpats visar också att höga halter av järn och 
mangan fi nns i vattnet. I sedimenten fi nns organisk inblandning 
(tångbankar) som kan medföra kvalitetsproblem pga. bl.a. 
syrebrist i grundvattnet.

 - Området har hög prioritet för framtida vattenförsörjning i 
enlighet med Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Området skulle behöva förstärkning med konstgjord 
infi ltration för att höja grundvattenkvalitén. Vidare 
utredningar krävs för att ta reda på om vattenförekomsten 
kan bli lämplig för uttag av dricksvatten.

d4 – Bjärby

Vattenförekomsten består av svallsediment av sand och grus 
och omfattar ett område väster om Kastlösa, Bjärby och Övra 
Västerstad (gemensam förekomst med område d5). Enligt de 
utredningar som gjorts består förekomsten sannolikt av relativt 
tunna men grundvattenförande bildningar på berg. Det aktuella 
området består av en yta på ca 3,5 km². Det skulle eventuellt 
kunna vara lämpligt med ytliga bergbrunnar. Det tillgängliga 
grundvattnet i förekomsten bedöms till ca 150 000 m³/år. 
Med konstgjord infi ltration skulle 650 000 m³/år kunna göras 
tillgängligt. Grundvattenmagasinets kapacitet bedöms vara 
ca 250 000m³. Ett hot mot vattenförekomsten skulle kunna 
vara avvattning av området genom uppsamlande av vatten i 
bevattningsdammar.

 - Området har hög prioritet för framtida vattenförsörjning i 
enlighet med Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Förutsättningarna för vattenuttag i området behöver 
undersökas vidare, särskilt i de centrala skogbeväxta 
delarna.

d5 – Kastlösa

Vattenförekomsten består av svallsediment av sand och grus 
och omfattar ett område nordöst om Kastlösa, Bjärby och Övra 
Västerstad (gemensam förekomst med område d4). Enligt de 
utredningar som gjorts består förekomsten sannolikt av relativt 
tunna men grundvattenförande bildningar på berg. Det aktuella 
området består av en yta på ca 3,5 km². Det skulle eventuellt 
kunna vara lämpligt med ytliga bergbrunnar. Det tillgängliga 
grundvattnet i förekomsten bedöms till ca 150 000 m³/år. 
Med konstgjord infi ltration skulle 650 000 m³/år kunna göras 
tillgängligt. Grundvattenmagasinets kapacitet bedöms vara 
ca 250 000m³. Ett hot mot vattenförekomsten skulle kunna 
vara avvattning av området genom uppsamlande av vatten i 
bevattningsdammar.

 - Området har hög prioritet för framtida vattenförsörjning i 
enlighet med Ölands vattenförsörjningsplan.

 - I området öster om Kastlösa bör möjligheterna för 
konstgjord infi ltration undersökas och utredas.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

g/c (föreslagna)

g/c1 – Klovenhall till Eckelsudde

Turistcykelprojektet ”Fyr till fyr” har en planerad sträckning 
utmed hela västra sidan av kommunen. Söder om Mörbylånga 
kommer cykelvägen troligtvis att följa väg 942 ner till Risinge. 

Från Risinge går den planerade sträckningen västerut ner 
mot havet och Klovenhall. Efter att ha följt kustlinjen ett par 
kilometer viker vägen rakt österut igen för att komma upp vid 
kycklingstallarna väster om Kastlösa. Här delar sig leden och 
en sträckning går in mot Kastlösa medan den andra fortsätter 
söderut på befi ntliga småvägar innan den svänger 90 grader 
österut igen och kommer upp till väg 931. Sträckningen fortsät-
ter sedan utmed befi ntlig väg ner förbi Västerstads almlund och 
Hammarby och därefter vidare ner mot Degerhamn.

 - Kommun ska arbeta för trafi ksäkra lösningar på de sträckor 
som blir blandtrafi ksträckor.

 - Kommunen ska arbeta för att underlaget ska vara så bra 
som möjligt på de sträckor som idag inte är asfalterade. 

g/c2 – Penåsaleden

Denna del av ”Fyr till fyr projektet” sträcker sig från Kastlösa, 
via Penåsa och ner till Skärlöv där leden svänger av söderut. 
Sträckan är redan idag en välanvänd sträcka för cyklister och 
vandrare från närområdet och långväga besökare.

 - Kommunen vill att sträckan ska ha ett bra friktionsfritt 
material, exempelvis packat stenmjöl eller dylikt.

VÄRLDSARVSCENTER

ä (föreslaget område)

ä1 – Resmo 

Resmo ligger inom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, 
vilket är en förutsättning för ett världsarvscenter. 

Resmo ligger vid Stora Alvaret och utgörs av en småskalig 
malmbebyggelse som ligger högt i landskapet, uppe på 
landborgen. Bebyggelsen är genuin och äldre, troligen uppförd 
under 1800- och 1900-talen. Bebyggelsen ligger tätt och i 
direkt anslutning till bygatorna och länsväg 136. Huvuddelen 
av bebyggelsen bildar gårdsrum genom att uthus ligger i vinkel 
i förhållande till bostadshusen. Från Resmo leder en tvärväg 
vidare österut till radbyn Stora Brunneby på östra sidan. 
Vägen går genom Stora Alvaret och är för många en länk 
till alvarmarkerna med sina upplevelsevärden. I landborgens 
sluttning, strax nedanför Resmo och på andra sidan om länsväg 
136, ligger Gynge som är en radby med kringbyggda gårdar. 
Från Gynge har man utsikt över Mörbylångadalens åkermarker, 
Kalmarsund och de kustnära lövskogarna. 

Resmo och Gynge upplevs av många som en by. De rumsliga 
strukturerna illustreras i stenmurarnas smala skiften, de olika 
markslagen som här möts och bebyggelsens traditionellt 
öländska struktur; på rad, utmed byvägen och ofta kringbyggd. 
Både bebyggelsen och bygatorna följer den västra landborgens 
höga utbredning och rygg i landskapet. Odlingslandskapet är 
tydligt kring Resmo och Gynge. 

Både Resmo och Gynge är levande miljöer med jordbruk, 
konstnärliga verksamheter mm, som ”upplevs ligga nära”. Här 
fi nns också en stor andel permanent- och säsongsboende. Det 
är främst Resmo och malmen som bebos säsongsvis, medan 
Gynge och gårdarna bebos permanent. 

Den föreslagna platsen för världsarvscentret ligger uppe på 
landborgen och mitt bland Resmos malmbebyggelse. Platsen 
ligger strategiskt och i anslutning till öns huvudväg (väg 136) 
och i nära anslutning till tvärvägen som leder över till östra 
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sidan och radbyn Norra Kvinneby genom Stora Alvaret. I 
anslutning till den föreslagna platsen fi nns ett antal mindre 
bygator med både genuin och karaktäristisk bebyggelse för 
Öland. Från dessa bygator leder mindre grusvägar vidare ut till 
omgivande odlingsmarker. På platsen är Stora Alvaret mycket 
närvarande och lättåtkomligt, vilket inbjuder till strövande och 
upptäckter. På platsen har man också stark kontakt med de 
omgivande åkermarkerna, Kalmarsund och de kustnära skogar-
na nere i väster, samtidigt som man befi nner sig mitt bland de 
den småskaliga malmbebyggelsen och är bredvid gårdarna. 

Platsen ger en värdefull förståelse för världsarvets landskap, 
bebyggelse och helhet, vilket har stor betydelse för ett världs-
arvscenter, samtidigt som platsen är en länk mellan öst och väst 
samt mellan norr och söder. 

Centret ligger i ett sammanhang där man har kontakt med 
omgivande marker, samtidigt som man befi nner sig mitt i det 
vardagliga livet bland husen. Detta ska återspeglas i utforman-
det av centret.

Platsens strategiska läge utmed länsväg 136, samt vid tvärvä-
gen mellan västra och östra sidan genom Stora Alvaret, ska 
utnyttjas i samband med placering och utformning.

Förekomsten av eventuella fornlämningar i området ska 
utredas och beaktas. Tillstånd kommer att krävas enligt 2 kap 
KML. 

Kriterier som ett världsarvcenter bör uppfylla:

Lokalisering:

 - Byggnaden/byggnaderna ska lokaliseras inom världsarvets 
område och företrädesvis på en plats där världsarvets 
essens tydligt återspeglas i de kringliggande strukturerna 
och kulturlandskapet. 

 - Byggnaden/byggnaderna ska ligga strategiskt och fungera 
som en fysisk länk till andra delar av världsarvet.

Del av kulturlandskapet:

 - Byggnaden/byggnaderna ska bidra till platsens identitet och 
inspireras av platsens alla karaktärsdrag, såsom ägogränser, 
bebyggelsestruktur, materialitet, kulör, byggnadsteknik, 
utblickar, förhållande till vägen, höjdnivåer och geologi, 
väderstreck, skala och proportioner.

 - Byggnaden/byggnaderna ska understryka platsen och 
det omgivande odlingslandskapet. Byggnaden ska 
ha en tydlig arkitektonisk koppling till platsens och 
omgivningarnas långa kontinuitet i fråga om bebyggelse- 
och markstrukturer.

Nyfi kenhet:

 - Byggnaden/byggnaderna bör väcka nyfi kenhet för platsen, 
omgivande marker, bebyggelse, natur och kultur samt lust 
att resa ut och besöka olika platser och evenemang inom 
världsarvet.

Dåtid och nutid:

 - Byggnaden/byggnaderna ska vara en del av sin samtid, 
men också vara framåt- och bakåtblickande genom att t.ex. 
tillvarata och inspireras av öländsk byggnadstraditions 
strukturella sammanhang och innebörd. Historiska 

pastischer ska undvikas, eftersom vår samtid ska ges 
tillfälle att lämna goda avtryck. 

Flexibilitet:

 - Byggnaden/byggnaderna kan börja som en eller fl era 
mindre enheter för att med tiden kunna byggas ut eller 
kompletteras efter behov och ekonomi. Storleken är 
med andra ord inte det primära, utan rummets/rummens 
förmåga att inbjuda till användning och möta olika behov. 
Ett mycket bra exempel på en liten byggnad som fyller 
sitt syfte på ett utomordentligt sätt är Flyttfågelmuseet i 
Ottenby, ritat av arkitekten Jan Gezelius. 

 - Byggnaden/byggnaderna ska vara fl exibel/fl exibla för att 
kunna anpassa sig efter olika aktiviteter; föreläsningar, 
kurser, samlingspunkt för exkursioner, utställningar, möten, 
workshops mm.

 - Byggnaden/byggnaderna skulle kunna fungera som ett 
tittskåp, vilket gör den öppen.  

 - Byggnaden/byggnaderna skulle kunna samutnyttjas med ett 
naturum.

Mötesplats:

 - Byggnaden/byggnaderna ska vara en mötesplats för 
allmänheten. 

 - Byggnaden/byggnaderna ska bjuda in till både planerade 
och spontana besök.
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MÖRBYLÅNGA OCH 
RADBYN MÖRBYLÅNGA KÖPING
Mörbylånga består av fl era delar med vitt skilda karaktärer. 
Den gamla köpingen anlades 1820 och ligger i västra 
Mörbylånga och i anslutning till Kalmarsund. I köpingen är 
karaktären småskalig och välkomnande med huvudsakligen 
träbebyggelse i olika kulörer, uppförd under 1800-talet. 
Köpingens struktur är uppbyggd som en rutnätsplan med raka 
gator, vilka ger kontakt med omgivningarna och Kalmarsund. 
Bebyggelsen i köpingen ligger utmed gatorna som i en stad, 
dvs  gatuhusen ligger i direkt anslutning till gatorna. Inne 
i kvarteren, bakom gatuhusen fi nns kringbyggda gårdar 
med småskaliga gårdshus och mindre trädgårdstäppor. Mot 
gatorna vänder sig entréer och butiker på entréplan. Centralt 
beläget i köpingen ligger torget som också inryms i rutnätets 
struktur. Köpmangatan är Mörbylångas huvudgata och leder 
in till östra Mörbylånga och därefter till köpingen med det 
öppna och omslutande torget i förlängningen. Köpingen är 
Mörbylångas kärna. Det är främst utmed med Köpmangatan 
och torget som serviceutbudet koncentrerats. Köpmangatan 
binder också samman köpingen med sundet och den östra 
delen av Mörbylånga med mer friliggande bebyggelse på 
öppna gräsytor, en struktur som är typisk för 1900-talets slut. 
Köpmangatan är med andra ord hela Mörbylångas entré och 
ansluter i öster till den nedre kustvägen. 

Öster om Mörbylånga köping är bebyggelsen och utemiljön 
mer storskalig, med byggnader från framförallt 1960-talet 
och framåt. I östra delen ligger viktiga administrativa 
byggnader såsom grundskola med årskurs f-9, kommunhus 
och hälsocentral mm. Här fi nns också fl era kvarter med 
enfamiljshus från mitten av 1900-talet fram till slutet av 
1900-talet och fl erbostadshusområden med kommunala 
hyreslägenheter, byggda under slutet av 1900-talet. 

Norr om Mörbylånga köping ligger Sockerbruksområdet, 
där det bedrevs industriverksamhet från 1907 fram till 
dess nedläggning 1992. Ett fl ertal av sockerbrukets 
industribyggnader har idag fyllts med nya verksamheter inom 
t.ex. hantverk, konst och reparation. Här ligger också den 
kommunala ungdomsgården Zokker. Området har en storskalig 
karaktär där sockerbrukets huvudbyggnad i rött tegel är 
tongivande i miljön. I området fi nns också en skatepark samt 
en nyanlagd landhockeyplan, en butik med lantbruksprodukter, 
en matvaruaffär mm. 

Mörbylånga hamn ligger i nordvästra Mörbylånga, strax 
intill köpingens rutnätsbebyggelse. Hamnen är en före detta 
handelshamn som användes för olika näringars transporter och 
framförallt för det f.d. sockerbruket. Till hamnen anslöt också 
den f.d. järnvägen. Idag rymmer hamnen en balndning av 
funktioner; konsthall, badplats, tennisbana, trävaruhandel och 
olika förråd/magasin. Under sommarhalvåret fungerar hamnen 
även som gästhamn för fritidsbåtar.

Mörbylånga kyrkby ligger utsträckt i nord- sydlig riktning 
strax öster om Mörbylånga. Kyrkbyn är en typiskt öländsk 
radby med gårdar belägna precis intill byvägen. Kyrkbyn 
är en genuin miljö. Här fi nns en blandning av stora och små 
mangårdsbyggnader, lador och mindre uthus i både trä och 
den lokala kalkstenen. Kyrkbyn har en tydlig koppling till den 
bördiga Mörbylångadalen som omger den i norr, öster och 
söder. Det är också i kyrkbyn som Mörbylånga kyrka ligger. 

På senare tid har trycket för nyetableringar i Mörbylånga 
varit som störst i de havsnära delarna. Framför allt växer 
orten norrut genom det omfattande utbyggnadsområdet 
Norra Viken. Även vid Kalvhagens camping fi nns planer 
på relativt omfattande utbyggnader med campingstugor. 
Hamnen är ett område som har haft stor betydelse historiskt 
för bland annat handel och som kommer att bli viktig även för 
Mörbylångas framtida utveckling. Inte minst med tanke på 
den utveckling som vi ser idag där gamla hamnområden ofta 
får ny funktion, och där den gamla tunga hamnverksamheten 
ofta ersätts av bostäder och småskalig service-, kultur- och 
handelsverksamheter. Förutom befi ntliga funktioner som 
gästhamn, bad- och rekreationsområde fi nns även planer 
på om- och utbyggnader av de befi ntliga strukturerna. 
Hamnområdet är storskaligt i sin karaktär och har idag ett 
antal större byggnader som till stor del präglar området och 
upplevelsen av det, tillsammans med det öppna och fria läget 
vid sundet. Hamnen har potential att utvecklas till en central 
plats för Mörbylångas invånare och besökare. Hamnen har 
en stark koppling till ortens identitet. Kommunalt vatten och 
avlopp fi nns i hela Mörbylånga. 

Skydd

 - Norr och söder om Mörbylånga är odlingslandskapet 
landskapsbildsskyddat. 
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KLEVA STRANDVÄG OCH KLEVA BY
Odlingslandskapet som omger Mörbylånga kallas Mörbylång-
adalen. Mörbylångadalen sträcker sig från Grönhögen i söder 
till Färjestaden i norr. Dalen sträcker sig upp till landborgens 
sluttning där bebyggelsen tar vid. Mörbylångadalens jordar 
beskrivs ofta som mycket bördiga och karaktäriseras av ett 
mycket öppet och produktivt jordbrukslandskap. Här utgörs 
markerna främst av åkrar med inslag av mindre skogsområden. 
Flera gårdar som ligger i anslutning till Mörbylångadalen är 
både praktfulla och stora, vilket vittnar om jordarnas goda 
avkastning. Genom Mörbylångadalen leder Kleva Strandväg 
fram i nordsydlig riktning. Kustvägen tror man bygger på 
en gammal väg, eftersom den anpassar sig efter ett stort 
antal fornlämningar som fi nns utefter den. Tillgången till 
strövområden och marker att vistas mera fritt på är begränsad 
i dalen, eftersom den till största del utgörs av storskaliga 
åkermarker med mindre grusvägar emellan. I dalen fi nns 
generellt generös utsikt över de öppna odlade markerna ned 
till Kalmarsund i väster. Utsikten över sundet ges i släppen 
mellan de mindre ”skogsöarna”. Upp mot landborgen med sin 
bebyggelse är vyn generös, vilket ger en värdefull kontakt med 
omgivningen och intilliggande byar. Landskapsrummet kring 
Kleva och norr om Mörbylånga upplevs som mycket öppet 
och stort, ett rum som ibland bryts av mindre, väldefi nierade 
skogsöar bland åkrarna. 

Kleva ligger i Mörbylångadalen och några kilometer norr 
om Mörbylånga. Kleva är en by som består av en samling 
kringbyggda gårdar samt friliggande enfamiljs- och fritidshus. 
Gårdarna ligger tätt och i anslutning till bygator, medan de 
nybyggda enfamiljs- och fritidshusen ligger desto mera utspritt 
i landskapet och inte är en del av byns struktur. De mer löst 
grupperade och enskilda byggnaderna i landskapet är främst 
uppförda under 1900- och 2000-talet.  

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i stora delar av Kleva. 
Ledningarna mellan Mörbylånga och Kleva är dragna 
kortast möjliga sträcka, vilket betyder att de inte följer Kleva 
Strandväg.  Nya ledningar ska av regel anslutas till det 
kommunala VA-nätet. 

Skydd 

 - Från Kleva Strandväg till strandlinjen samt norr om 
Mörbylånga är landskapet landskapsbildsskyddat. I 
”Naturvårds- och exploateringsplan för Öland” från 
1968 kan man läsa att Mörbylångadalen är ”Ölands 
bästa jordbruksbygd. Områdets jordbrukare ha alltid 
varit föregångsmän i fråga om specialodlingar och 
annat.” Vidare kan man läsa ”Något, som däremot bör 
undvikas, är något i den vackra Mörbylångadalen spridd 
fritidsbebyggelse. På grund av vad här sagts om jordbruket 
torde dock icke risken för sådan bebyggelse vara stor.”

 - Utmed kusten norr om Mörbylånga gäller ett utökat 
strandskydd som sträcker sig 300 meter in mot land och 
300 meter ut i Kalmarsund från strandlinjen räknat.
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skugga, variation och möjliggör rekreation i det annars 
öppna och relativt otillgängliga åkerlandskapet.

 - Ny bebyggelse ska smälta in i skogen och en stor andel träd 
och annan vegetation bör bevaras. 

 - Allmänhetens tillträde till skogsområdet ska särskilt 
beaktas och ny bebyggelse får inte motverka detta.

 - Ny bebyggelse ska ansluta till kommunens vatten- och 
avloppsnät.

b2 – Utmed Kleva Strandväg och Kleva bygata 
(ca 7 bostäder)

Området ligger i Mörbylångadalen och utgörs av sandiga 
marker, bevuxna med gräs och delvis med gles tall- eller 
björkskog samt sly. Området ligger utmed både Kleva bygata 
och Kleva Strandväg. I anslutning till vägarna ligger glest 
grupperad bebyggelse som är uppförd under 1900-talets slut 
och 2000-talets början. 

Det föreslagna området för bebyggelse sammanfaller med d3.

BOSTÄDER

B (detaljplanelagda områden)

B1 – Öster om Kleva Strandväg (6 tomter)

Jordbruksskiftet ligger långsträckt från väster till öster och 
sträcker sig från ett enfamiljshus vid Kleva Strandväg till en 
jordbruksfastighet i den östra delen. I gällande detaljplan från 
2010 anges bostäder, natur och i östra delen även småskalig 
verksamhet och handel. Totalt rymmer platsen sex tomter för 
bostadsändamål. Ett skyddsavstånd på 200 meter anges till 
intilliggande jordbruksverksamhet i öster. En mer ingående 
beskrivning fi nns i Detaljplan för del av Resmo 1:3 och 1:12.

B2 - Norra Viken, Mörbylånga (ca 150 bostäder)

Norra Viken ligger utmed kusten, strax norr om Mörbylånga 
köping. Byggnation i Norra Viken innebär en tätortsutveckling 
norrut. Enfamiljshus har börjat uppföras närmast Kalmarsund 
där området har en mycket öppen karaktär med vid utsikt över 
sundet. Bruksparken och markerna öster och norr om den 
första bebyggelsen är mycket lummig med stora höjdskillnader 
och ett rikt dammsystem. Dammarna och höjderna är spår 
från den tidigare sockerbruksverksamheten. Området är ett 
populärt rekreationsområde med ett rikt fågelliv, känt för sina 
täta och slingrande fl äderalléer. Norra Viken kommer bebyggas 
i etapper och området har delats in i fl era mindre detaljplaner. 
I planerna anges upplåtelseformerna fl erbostadshus, radhus 
och enfamiljshus. En mer ingående beskrivning av området 
fi nns i Detaljplan för del av Mörbylånga 11:27, Norra Viken, 
Detaljplan för Mörbylånga 11:56 m.fl ., Norra Viken och 
Detaljplan för Mörbylånga 11: 68 m.fl ., Norra Viken II.

B3 – Lertagsvägen och Scoutvägen, Mörbylånga 
(6 tomter och 6 fl erbostadshus)

Området är idag delvis utbyggt med friliggande enfamiljshus 
och resterande mark är idag mestadels planterad tallskog. För 
platser anges i gällande plan enfamiljshus och fl erbostadshus 
i ett plan. En mer ingående beskrivning av området fi nns i 
detaljplanen Mörbylånga 11:27 m.fl . 

BOSTÄDER 

b (föreslagna områden)

b1 – Väster om Kleva Strandväg, i skogen (ca 8 bostäder)

Platsen ligger i Mörbylångadalen och är en liten, tät blandskog, 
insprängd bland de öppna åkrarna. I norra delen av skogen 
ligger tre mindre fritidshus från 1900-talets andra hälft. 
Fritidshusen ligger på naturtomter med en stor andel högresta 
träd och buskar. Norr om det lilla skogsområdet leder en 
mindre grusväg ned till stranden och sundet i väster. I öster 
angränsar skogsområdet till Kleva Strandväg. Det föreslagna 
området för bebyggelse sammanfaller med d3.

 - Ny bebyggelse ska ligga utmed tvärvägar vilka löper 
västerut från Kleva Strandväg.

 - Siktlinjer i väst-östlig riktning ska beaktas och lyftas fram 
i samband med exploatering, eftersom landskapet har stora 
upplevelsevärden.

 - De mindre skogsområdena i Mörbylångadalen ska ses som 
tillgångar i det öppna odlingslandskapet, eftersom de ger FÖ

R
S

LA
G

 - 
M

E
LL

E
R

S
TA

 K
O

M
M

U
N

D
E

LE
N

 - 
M

Ö
R

B
Y

LÅ
N

G
A

62 ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24



 - Nya byggnader bör med fördel bilda gårdsrum genom t.ex. 
vinkelställda byggnader och förskjutningar sinsemellan 
som ger användbara platser i lä och kontakt mellan 
byggnaderna. 

 - Ny bebyggelse ska ligga samlat utmed vägarna för att knyta 
an till den öländska byggnadstraditionen och för att spara 
viktig jordbruksmark. Den samlade bebyggelsen bidrar 
till möte mellan människor, rumsliga kvaliteter och platser 
utomhus med mildare klimat, i fråga om främst vind. 

 - Ny bebyggelse ska ha tydlig kontakt med Kleva Strandväg 
och Kleva bygata med hjälp av bl.a. byggnadernas entréer 
som bör vända sig mot aktuell väg. 

 - Ny bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och 
avloppsnät.

b3 - Kleva bygata (ca 15 bostäder)

Den utpekade platsen för bostadsändamål ligger i Mörbylång-
adalen och väster om byn Kleva. Platsen utgörs idag av 
sandmarker, bevuxna med högt gräs och sly. Söder om bygatan 
och utanför byn ligger husen en bit in från bygatan med 
ängsmarker framför.

Det föreslagna området för bebyggelse sammanfaller med d3.

 - Ny bebyggelse ska koppla till de befi ntliga 
bebyggelsestrukturerna som är olika beroende på läge i 
förhållande till byn Kleva; inne i byn respektive utanför 
byn. En utbyggnation av byn är önskvärd i första hand och 
ska då likt bebyggelsen inne i byn ligga tätt och samlat. 

 - Nya byggnader bör med fördel bilda gårdsrum genom t.ex. 
vinkelställda byggnader och förskjutningar sinsemellan 
som ger användbara platser i lä och kontakt mellan 
byggnaderna. 

 - Bebyggelsen norr om bygatan kan som mest ha en 
exploateringsgrad som motsvarar bebyggelsens inne i byn.

 - Ny bebyggelse skall ansluta till kommunens vatten- och 
avloppsnät.

b4 – Utmed Kleva Strandväg (ca 10 bostäder)

Läget i Mörbylångadalen har många kvalitéer, såsom 
värdefulla utblickar upp mot landborgen och Resmo kyrka 
i öster, liksom över åkrarna, de kustnära skogsdungarna, 
Kalmarsund och fastlandet i väster. 

Platserna utmed Kleva Strandväg som föreslås för bebyggelse 
består främst av rudimentär mark och kantzoner utmed murar 
och åkrar. Den rudimentära marken angränsar till åkrarna. 
En del av platsen har tidigare varit en kommunal deponi som 
idag är överväxt med gräs och buskar. Den delen av området 
är därmed också upphöjd. Endast en liten del av omgivande 
jordbruksmarker ligger inom gränsen för de föreslagna 
bebyggelseområdena. Utmed delar av Kleva Strandväg växer 
också slyig vegetation, såsom slån.

Delar av det föreslagna området för bebyggelse sammanfaller 
med d3.

 - Nya byggnader bör med fördel bilda gårdsrum genom t.ex. 
vinkelställda byggnader och förskjutningar sinsemellan 
som ger användbara platser i lä och kontakt mellan 
byggnaderna. 

 - Ny bebyggelse ska ligga samlat utmed vägen för att knyta 
an till den öländska byggnadstraditionen och för att spara 
viktig jordbruksmark. Den samlade bebyggelsen bidrar 
till möte mellan människor, rumsliga kvaliteter och platser 
utomhus med mildare klimat, i fråga om främst vind. 

 - Ny bebyggelse ska ha tydlig kontakt med Kleva Strandväg 
med hjälp av byggnadernas entréer som ska vara vända mot 
den. 

 - Utblicken över landskapet och Kalmarsund i väster samt 
över landskapet och landborgen som fond i väster, ska 
bevaras och understrykas av ny bebyggelse. Utblickar ska 
också fi nnas kvar utmed Kleva Strandväg i släpp mellan 
föreslagen bebyggelse.

 - Det åligger exploatören att säkra att marken är byggbar och 
sanerad innan byggnation kan bli aktuell.

 - Ny bebyggelse skall ansluta till kommunens vatten- och 
avloppsnät.

b5 – Utmed Kleva Strandväg (ca 13 bostäder)

Platsen som föreslås för bebyggelse ligger i Mörbylångadalen, 
strax norr om Mörbylånga och utgör en del av ett tallskogs-
område som gränsar till de öppna åkermarkerna. I väster 
ges öppen utsikt över odlingsmarkerna och Kalmarsund, 
medan skogsområdet fungerar som en tätare vegetationsrygg 
åt öster. Platsen ligger i anslutning till Kleva Strandväg. I 
norra delen av området fi nns en befi ntlig detaljplan (se B1). 
Skogsområdet används idag delvis för bete och en gård med 
jordbruksverksamhet ligger i anslutning till skogen. 

 - Nya byggnader bör med fördel bilda gårdsrum genom t.ex. 
vinkelställda byggnader och förskjutningar sinsemellan 
som ger användbara platser i lä och kontakt mellan 
byggnader. 

 - Ny bebyggelse ska ha tydlig kontakt med Kleva Strandväg 
med hjälp av bl.a. byggnadernas entréer som bör möta den. 

 - Allmänhetens tillträde till skogsområdet ska särskilt 
beaktas och ny bebyggelse får inte motverka allmänhetens 
tillträde till området.

 - En skogsridå ska bevaras i öster mot landvägen (väg 943).  

 - I första hand ska befi ntlig väg (Kleva Strandväg) användas 
som tillfartsväg till föreslagen bebyggelse.

 - Befi ntliga stenmurar ska i mesta möjliga mån bevaras i 
samband med byggnation av området, eftersom de ger 
historisk förankring och är en del av platsen.

 - Ny bebyggelse skall ansluta till kommunens vatten- och 
avloppsnät.

b7 – Norra Mörbylånga 

Området består främst av jordbruksmark och till en mindre del 
av skogsmark. Jordbruksmarken är produktiv och utgör en del 
av Mörbylångadalen som är ett öppet odlingslandskap, känt för 
sin goda jordmån. Området ligger i anslutning till Mörbylånga 
tätort och precis norr om ett rekreationsområde samt väster om 
utbyggnadsområdet vid Norra Viken. 

 - Bebyggelsen ska möjliggöra en blandning av bostäder och 
verksamheter.

 - Intilliggande bostadsområde och detaljplaner ska vara 
normgivande för utvecklingen i området. Bl.a. detaljer som 
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föreskriver fl erfamiljshus såväl söder som väster om det 
föreslagna området.

 - Möjlighet till ytterligare en infart/entré till Mörbylånga ska 
beaktas i planeringen. 

b8 – Utmed kustvägen (ca 3 tomter)

Platsen är en lucka i bebyggelsestrukturen utmed kustvägen 
(väg 943) som leder in mot Mörbylånga. Marken är rudimentär 
gräsmark med inslag av sly. Väster om platsen löper en 
gång- och cykelväg. Bakom gång- och cykelvägen ligger ett 
par dammar för fördröjning av dagvatten österifrån. Befi ntlig 
bebyggelse norr och söder om platsen ligger utmed kustvägen 
och utgörs av friliggande enfamiljshus som huvudsakligen 
är byggda under 1900-talets första hälft. Bebyggelsen ligger 
relativt lågt i förhållande till vägen och har sina entréer mot 
Hedvigsborgsvägen i väster. 

 - Ny bebyggelse kan uppföras i luckan mellan den befi ntliga 
bebyggelsen utmed Hedvigsborgsvägen.

 - Ny bebyggelse förutsätter en förlängning av 
Hedvigsborgsvägen norrut eller en anslutning norrifrån 
via befi ntlig väg som sammanfaller med cykelvägen. 
Fler tillfarter från väg 943 via den branta kanten är inte 
lämpligt.

b9 - Kvarteren Sjömannen, Lotsen, Styrmannen 
(bostäder och verksamheter)

I planprogrammet från 2011 för Sockerbruksområdet och Mör-
bylånga Hamn, anges bostad, handel och kultur för kvarteren 
Sjömannen och Lotsen, som är en del av Mörbylånga Hamn. 
För kvarteret Styrmannen anges bostad, handel, kultur och 

fritid. Stora delar av området ligger relativt lågt i förhållande 
till havets medelnivå. En mer exakt avgränsning av kvarteren 
fi nns i Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga 
Hamn.

 - Bostäder ska i första hand vara fl erfamiljshus och med 
möjlighet till verksamheter i markplan, beroende på läge 
och behov.

 - Kontakten med Kalmarsund ska särskilt beaktas i samband 
med byggnation av området.

 - Framtida havsnivåhöjning ska beaktas i samband med 
utformningen av området och kommunala riktlinjer för 
klimatanpassning ska efterlevas. Upphöjning av byggnader 
ska göras på ett sätt som smälter in i omgivningen. 

b10 - Kvarteren Matrosen, Magasinet och Hotellet 
(bostäder och verksamheter)

I planprogrammet från 2011 för Sockerbruksområdet och Mör-
bylånga Hamn, anges bostad, handel och service för kvarteren 
Matrosen, Hotellet och Magasinet. Området ligger relativt lågt 
i förhållande till havets medelnivå. En mer exakt avgränsning 
av kvarteren fi nns i Planprogram för Sockerbruksområdet och 
Mörbylånga Hamn.

 - Bostäder ska i första hand vara i form av fl erfamiljshus och 
med möjlighet till verksamheter i markplan, beroende på 
läge och behov.

 - Kontakten med Kalmarsund ska särskilt beaktas i samband 
med byggnation av området.

Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn som iger en mer detaljerad bild av avgränsningen 
för områdena b9, b10, f1, n1 och v1.

Illustrationsplan till
reviderat planprogram för
Sockerbruksområdet och
Mörbylånga hamn 

SAMRÅDSHANDLING 

Upprättad 2008-12-17 
Dnr 08/903 

Skala 1:4000 
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 - Framtida havsnivåhöjning ska beaktas i samband med 
utformningen av området och kommunala riktlinjer för 
klimatanpassning ska efterlevas. Upphöjning av byggnader 
ska göras på ett sätt som smälter in i omgivningen. 

b11 – Utmed Tvärgatan och Rönningevägen (ca 15 tomter)

Den föreslagna platsen för bebyggelse utgör en del av en åker. 
Åkern ligger mellan Mörbylångas bebyggelse och kyrkbyns 
och är viktig för kyrkbyns identitet som en egen by, eftersom 
ett släpp ger både avslut och början. Med detta som bakgrund 
får därför inte hela åkern bebyggas. Fokus läggs på att föreslå 
byggnation utmed vägarna (vilket också går hand i hand med 
den öländska byggnadstraditionen där huset har en tydlig 
koppling till byvägen). Gatumiljön utmed Rönningevägen är 
idag storskalig och ödslig.

 - Ny bebyggelse för bostadsändamål kan uppföras söder om 
Tvärgatan och utmed Rönningevägen. 

 - Ny bebyggelse ska fungera som en länk mellan kyrkbyn 
och tätorten och förstärka Mörbylångas och kyrkbyns 
identiteter. Ett öppet släpp eller en paus ska därför fi nnas 
mellan de olika bebyggelsestrukturerna. 

 - Ny bebyggelse utmed vägarna ska bygga bort storskaliga 
och ödsliga gaturum, genom att gestalta gatumiljöerna som 
lokala platser för möte och utbyte mellan människor. 

b12 – Kvarteren Garvaren och Tången 
(bostäder och verksamheter)

Kvarten ligger i södra delen av Mörbylånga köping där bebyg-
gelsen och miljön i sin helhet stödjer en stadsmässig blandning 
av olika funktioner, såsom icke störande verksamheter och 
bostäder. Kvarteren har idag verkstadskaraktär, men kan kom-
ma att omvandlas till bebyggelse med olika funktioner. Platsen 
har ett bra läge i anslutning till service, rekreationsområden 
och badplats. Se även v3.  

 - En blandning av bostäder och icke störande verksamheter 
är lämplig, eftersom kvarteren är en del av Mörbylånga 
köping.

 - I kvarteren fi nns möjlighet till förtätning genom byggande 
av fl erbostadshus i form av t.ex. gatuhus med kringbyggda 
innergårdar och gårdshus.  

b13 – Utmed Strandgatan och Stagneliusgatan 
(ca 15 bostäder)

Befi ntlig bebyggelse utmed Strandgatan och Stagneliusgatan 
är byggd under slutet av 1900-talet och utgörs av friliggande 
enfamiljshus i ett plan med trädgårdar och garage. Trädgår-
darna utmed Stagneliusgatan är indelade i två rum. Bakom 
de befi ntliga enfamiljshusen är trädgårdarna mer privata, 
medan de utmed gatan är mer representativa framsidor. 
Utmed Strandgatan ligger de befi ntliga enfamiljshusen mitt på 
tomterna med gavlarna orienterade mot vägen. 

 - Ny bebyggelse för bostadsändamål kan uppföras i ett plan 
och i enkel rad utmed befi ntliga vägar på utpekad plats. 

 - Hänsyn skall tas till befi ntlig bebyggelse avseende utsikt 
och kontakt med Kalmarsund.  

 - Ny bebyggelse ska knyta an till den befi ntliga bebyggelsens 
skala, men inte nödvändigtvis till dess proportioner och 
placering på tomterna.

DAMM/VATTENOMRÅDE 

d (föreslagna)

d3 – Kleva Strandbildning

Se omr. d3 i förslaget för Mellersta kommundelen.

FRITID 

f (föreslagna)

f1 – Mörbylångaparken

Parken ska förstärkas och här anges park och evenemang i pl-
anprogrammet för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. 
En mer exakt avgränsning av kvarteren fi nns i Planprogram för 
Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn.

 - Parken ska även fortsättningsvis vara öppen och tillgänglig 
för marknader och evenemang.

 - Inga fasta anläggningar eller byggnader får uppföras på 
platser där de kan utgöra ett hinder för evenemang eller 
parkanvändning.

 - Befi ntliga träd ska bevaras i samband med eventuell 
utveckling av området (se n1).

f2 – Evenemangspark

Platsen har länge använts för olika evenemang såsom 
hästhoppning och cirkus. Området har stor potential att 
utvecklas vidare för likande aktiviteter. I gällande planprogram 
för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn anges park/
evenemang för platsen. 

 - Platsen avsätts för park och evenemang.

 - Parken ska hållas öppen och tillgänglig och inga fasta 
anläggningar som kan störa möjligheterna att skapa större 
evenemang.

 - Evenemangsparken ska sträcka sig från Köpmangatan och 
vidare norrut till en större plats bakom enfamiljshusen. 
På så vis blir parken tillgänglig från Köpmangatan som är 
Mörbylångas huvudgata.
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f 3 - Östra Mörbylånga

I östra delen av Mörbylånga är bebyggelsen och utemiljön stor-
skalig. Stora delar av bebyggelsen ligger fritt och glest på stora 
öppna gräsytor utan tydlig användning och karaktär, vilket 
skapar stora avstånd. Viktiga administrativa byggnader, såsom 
grundskola med årskurs f-9, kommunhus och hälsocentral 
ligger här, liksom ett fl ertal fl erbostadshus. Flerbostadshusen 
rymmer kommunala hyreslägenheter och är byggda under 
slutet av 1900-talet. I östra Mörbylånga fi nns också ett fl ertal 
villaområden, byggda under 1900-talets början fram till 
1900-talets slut.

 - Olika aktiviteter som t.ex. stadsodling i form av 
odlingslotter, boule, klättring mm, kan uppföras på de 
odefi nierade platserna mellan fl erbostadshusen. Detta 
skulle bidra till platser för möte och rekreation, till gagn 
för fl erbostadshusen och hela Mörbylånga. Området skulle 
också bidra till trivsel och vara attraktivt att röra sig genom. 

 - Aktiviteterna ska ligga i anslutning till befi ntliga gång- och 
cykelvägar, vilket bidrar till kontakt mellan människor och 
tillgänglighet. 

 - Möjligheter att sitta ned ska fi nnas i anslutning till 
stadsodlingarna och andra fritidsaktiviteter, eftersom det 
bidrar till fl er människor får möjlighet att ta del av miljön. 

GATA/VÄG

g (föreslagna)

g1 – Norra infarten, Mörbylånga (alternativ 1)

I området vid befi ntliga dagvattendammar i nordöstra delen av 
Mörbylånga fi nns planer på att skapa en förlängning av den 
vägsträcka som kommer från kustvägen (väg 943). En ny infart 
skulle minska genomfartstrafi k genom Mörbylånga tätorts 
östra delar och leda bilarna direkt ner mot den gamla köpingen. 
Vägen skulle korsa den befi ntliga gång- och cykelvägen mellan 
Mörbylånga och Färjestaden.

 - I samband med utformningen av en väg ska 
framkomligheten för gång- och cykeltrafi ken beaktas och 
en fungerande lösning skapas med en framkomlighet för 
fotgängare och cyklister som motsvarar dagens. 

 - Vägen ska i så stor utsträckning som möjligt följa skiftena 
för att vara en del av platsen och kulturlandskapets tydliga 
gränser mellan olika marker.   

 - Vägen ska knyta an till Köpmangatans riktning från väst till 
öst. 

g2 – Köpmangatan, östra delen (alternativ 2)

Köpmangatan är Mörbylångas entré och huvudgata. Köp-
mangatan är idag storskalig och ödslig till sin karaktär i den 
östra delen. Inne i köpingen har gatan istället en helt annan 
karaktär där den är en del av stadsrummet och bebyggelsen. 
Här är gatan ett golv som omsluts av gatuhus med butiker på 
entréplan och bostäder en trappa upp. Inne i köpingen är gatan 
också en länk till torget, parkerna, hamnen och kusten. En 
mer exakt avgränsning av kvarteren fi nns i Planprogram för 
Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn.

 - De odefi nierade områdena mellan bebyggelsen i östra 
Mörbylånga ska utvecklas till platser med tydlig 
användning och funktion. 

 - Östra delen av Köpmangatan ska utvecklas till en rums- 
och stadsbildande gatumiljö, något som också betonas i 
gällande planprogram. I planprogrammet säger man att: 
”gaturummet måste defi nieras med rumsbildande element. 
Dessa kan utgöras av omväxlande vegetation i form 
av alléer och tillkommande byggnader. En genomtänkt 
belysning och markbeläggning ger också en sammanhållen 
funktion och bör studeras närmare.”  

g3 - Förbifart Mörbylånga Kyrkby

Sedan fl era decennier tillbaka har en förbifart öster om 
Mörbylånga Kyrkby diskuterats. Syftet med en förbifart är att 
avlasta trafi ken på bygatan som går genom byn. Framförallt 
handlar det om att avlasta de boende i kyrkbyn från den höga 
andelen tung trafi k som idag passerar här på sin väg söderut 
mot industriområdet och de verksamheter som fi nns där.  

 - Under förutsättning att en omfattande utbyggnad av 
industriområdet söder om Mörbylånga blir verklighet, bör 
projektet med förbättringar av befi ntlig vägsträcka genom 
kyrkbyn eller alternativet med en ny vägsträckning öster 
om Mörbylånga kyrkby åter aktualiseras.

 - Om projektet innebär att det blir en ny vägdragning, ska 
vägen ligga på tillräckligt avstånd från befi ntlig bebyggelse 
för att inte störa de boende i kyrkbyn.

GÅNG- OCH CYKELVÄG

g/c (föreslagna)

g/c1 – Köpmangatan

Den föreslagna sträckan avser utbyggnad av gång- och cykel-
väg från Rapsvägen och västerut utmed Köpmangatan ner till 
Skansgatan i öster.

 - Cykelvägen ska komplettera befi ntliga cykelvägsträckor.

 - På de delsträckor där det är trångt att dra fram separerad 
cykelväg kan lösningar ordnas inom befi ntligt gaturum 
genom t.ex. en avsmalning av vägbanan som kan ge 
utrymme för ett cykelfält.

NATUR/PARK

n (föreslagna)

n1 – Mörbylångaparken 

Parken är en grön plats i Mörbylånga med resliga lövträd och 
öppna platser mellan dem. Parken ligger strax öster om ham-
nen och norr om busstationen (f.d. järnvägsstationen). Parken 
är populär för evenemang. Parken ska förstärkas och här anges 
park och evenemang i planprogrammet för Sockerbruksom-
rådet och Mörbylånga hamn. En mer ingående beskrivning 
av området fi nns i Planprogram för Sockerbruksområdet och 
Mörbylånga hamn. Se även f1.

 - Trädskiktet ska bevaras i den form det är idag. Ytterligare 
utveckling av vegetationen i busk- och markskikt kan skapa 
ett mer dynamiskt parkområde.
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PROMENAD/PASSAGE

p (föreslagna)

p1 - Kustpromenad, Mörbylånga

Stråket utmed kusten kring Mörbylånga köping är ett högt 
frekventerat stråk som används bl.a. för rekreation och motion. 
Det föreslagna stråket och marken utmed kusten ska hållas 
tillgängligt för fotgängare. På samma gång kan utbyggnaden 
av ett rätt utformat stråk fylla fl er funktioner. En funktion 
som det fi nns stort behov av i Mörbylånga är åtgärder för 
klimatanpassning, eftersom stora delar av köpingen påverkas 
av kommande havsnivåhöjningar.

 - Den del av stråket som går genom aktuellt campingområde 
och utvecklingsområde för verksamheter (v5) ska vara 
upphöjd till 2 meter över medelhavsnivån och möjlighet 
ska fi nnas för ytterligare upphöjning av vägen.

 - Stråket ska trygga allmänhetens tillträde till kusten utmed 
Kalmarsund.  

 - Norr om Mörbylånga ska stråket följa befi ntlig led. En 
möjlig avstickare till Sankt Lars källa ska beaktas.

 - Söderut ska en passage eftersträvas utmed sjöängarna i nära 
anslutning till strandlinjen. Passagen bör vara tillgänglig 
för fotgängare kunna kopplas samman med dragningen för 
fyrtillfyr längre söderut. 

RÄDDNINGSTJÄNST

r (föreslagna)

r1 – Norr om Köpmangatan 

Den föreslagna platsen är en del av det f.d. Sockerbrukets indu-
striområde. I anslutning till platsen ligger olika verksamheter, 
såsom cykelhandel och livsmedelsaffär. Marken är i sin helhet 
asfalterad och ”bruten” mark.  

 - Hänsyn till räddningstjänstens utvecklingsmöjligheter och 
behov ska tas vid planering. 

 - Ytorna ska vara tillräckliga för att möjliggöra övningar och 
tillfällig uppställning av utryckningsfordon.

SKOLA/SERVICE/SAMLINGSLOKAL

s (föreslagna)

s1 – Fritidsgården Zokker

Fritidsgården Zokker i Mörbylånga ligger i lokaler som tidigare 
inrymde Sockerbrukets verksamhet. Lokalerna är omfattande 
i storlek, gedigna och har tydliga spår efter tidigare industri-
verksamhet, vilket bidrar till robust och fl exibel användning 
av rummen. Idag delar Zokker byggnad med en ateljé och en 
verkstad. Zokker är välbesökt och erbjuder goda möjligheter 
för utövande av sport, musik, dans mm och är en viktig 
mötesplats för ungdomar i kommunen. Det fi nns även en liten 
biograf och ett kafé inom ramen för fritidsgårdens verksamhet. 
Delar av lokalerna används endast sporadiskt, medan andra inte 
används alls.

 - Utveckling av befi ntliga verksamheter kopplade till 
fritidsgården ska vara möjlig. 

 - Utveckling av befi ntliga lokaler i byggnaden som idag 
används som fritidsgård ska kunna rymma fl er grupper och 
funktioner, som exempelvis kulturhus och samlingslokal 
för fl er grupper.

s2 – Norra Viken

I takt med att Norra Viken byggs ut med bostäder i etapper, 
kommer troligen också trycket och behovet av service, skola 
och samlingslokaler också att öka i Mörbylånga. När det 
gäller service och verksamheter, såsom butiker osv., bör dessa 
i första hand koncentreras till huvudgatan Köpmangatan och 
Mörbylånga köping för att främja det stadsliv som fi nns där. 

 - Etablering av service, skola och/eller samlingslokal kan 
vara lämpligt inom Norra Viken, för att uppnå en blandning 
av funktioner och allmänna mötesplatser. 

 - Utbudet av kommunal service är viktigt i samband med 
att Mörbylånga tätort växer norrut och ska beaktas i 
planeringen.

VERKSAMHETER 

V (detaljplanelagda områden)

V1 – Befi ntligt industriområde

Söder om Mörbylånga och strax väster om Mörbylånga kyrkby 
ligger industriområdet. I södra och östra kanten av området 
fi nns ett detaljplanerat område som ännu inte är utbyggd.

 - Kommunen ser i första hand området som lämpligt för 
utveckling av befi ntlig verksamhet som idag ligger väster 
om markerat område för utveckling.

 - Utveckling av verksamheter i området ska beakta buller- 
och luktstörningar för boende i Mörbylånga kyrkby som 
ligger strax öster om området.

empel på utformning av gaturum.Exe
ss från Planprogram för Skis
ckerbruksområdet Soc
h Mörbylånga Hamnoch
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VERKSAMHETER

v (föreslagna)

v1 – Kvarteren Sjömannen, Lotsen, Styrmannen, Hotellet, 
Matrosen, Magasinet och Dammen  

Det föreslagna området för utveckling av verksamheter 
innefattar bl.a. kvarteren Sjömannen, Lotsen, Styrmannen, 
Matrosen, Hotellet och Magasinet. I planprogrammet för 
Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn från 2011, anges 
bostad, handel och kultur för kvarteren Sjömannen och Lotsen, 
som ligger i Mörbylånga hamn och bostad, handel, kultur och 
fritid för kvarteret Styrmannen. 

För Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn, anges bostad, 
handel och service för kvarteren söder och sydöst om Mör-
bylånga hamn. En mer exakt avgränsning av kvarteren fi nns i 
Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn.

 - Lämpliga verksamheter i området är framför allt service, 
kultur, bostäder, fritid och handel, gärna i samband med 
fl erbostadshus.

 - Den gamla storskaliga hamnstrukturen och de kvalitativa 
byggnaderna kan med fördel bevaras och utvecklas för nya 
funktioner. 

v2 – Västra delen av gamla Sockerbruksområdet

I planprogrammet för Sockerbruksområdet och Mörbylånga 
Hamn anges verksamhet för det gamla Sockerbruket. I 
planprogrammet anges bostad och turiständamål för kvarteren 
Hyacinten, Påskliljan och Beteby. För kvarteret Dammen och 
området norr om detta anges bostad- och turiständamål. En 
mer exakt avgränsning av kvarteren fi nns i Planprogram för 
Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn.

 - Andra föreslagna utvecklingsområden (r1 och s1) och 
dess behov ska beaktas och prioriteras i samband med 
utveckling av verksamheter i området.

v3 – Kvarteren Garvaren och Tången 
(bostäder och verksamheter) 

Kvarten ligger i södra delen av Mörbylånga köping där bebyg-
gelsen och miljön i sin helhet stödjer en stadsmässig blandning 
av olika funktioner, såsom icke störande verksamheter och 
bostäder. Kvarteren har idag verkstadskaraktär, men kan kom-
ma att omvandlas till blandad bebyggelse. Platsen har ett bra 
läge i anslutning till service, rekreationsområden och badplats. 

 - I kvarteren fi nns möjlighet till förtätning genom byggande 
av fl erbostadshus i form av t.ex. gatuhus med kringbyggda 
innergårdar och gårdshus.  

 - En blandning av bostäder och icke störande verksamheter 
är lämplig, eftersom kvarteren är en del av Mörbylånga 
köping.

 - T.ex. verksamheter inom service och handel som 
restauranger eller butiker kan vara lämpliga i detta 
havsnära läge. 

v4 – Kalvhagen

Kalvhagen är idag planlagt för camping och omfattas av ett 
planprogram från 2012 som föreslår utökning av den befi ntliga 
campingen med bland annat strandnära servering, uppförande 
av uthyrningsstugor och konferenslokal med uthyrningsrum, 
utökad byggrätt för servicebyggnad, samt möjlighet att uppföra 
kallbadhus och pool eller simhall. Idag har allmänheten en 
fri passage genom Kalvhagen, vilket också anges i planpro-
grammet. En mer ingående beskrivning av området fi nns i 
Planprogram för Kalvhagen 1. 

 - Utvecklingen i området får inte helt täppa till eller 
skärma av sikten för de boende i området norr om 
campingområdet.

v5 – Norr om industriområdet

Öster om Mörbylånga reningsverk avsätts mark för att det 
befi ntliga verksamhetsområdet ska ha möjlighet till utökning. 

 - Verksamheten ska växa österut för att inte värdefull och 
sammanhängande odlingsmarker ska tas i anspråk, samt för 
att inte breda ut sig som en barriär utmed kusten. 

Översiktskarta från planprogram för Kalvhagen
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STORA FRÖ, SANDBERGEN 
OCH HAGA PARK
Stora Frö ligger i Mörbylångadalen, strategiskt belägen mitt 
emellan Färjestaden och Mörbylånga och är en starkt växande 
by. Marken kring bebyggelsen är blandad, men består till över-
vägande del av jordbruksmark (främst åkrar) och tallskogar. 
Goda förbindelser till centralorten och till Färjestaden fi nns 
både via cykelvägar och med bil (väg 943). Även kollektiv-
trafi ken till bl.a. Mörbylånga, Färjestaden och Kalmar utmed 
kustvägen, väg 943, är god. Precis nordost om Stora Frö ligger 
fågel- och friluftsområdet Beijershamn. 

I Stora Frö ligger gårdarna utmed bygatan och utgör en radby 
som delvis har sin genuina karaktär bevarad. Söder om byn 
ligger malmen med s.k. malmhus som ursprungligen beboddes 
av hantverkare och dagsverkare på gårdarna. Idag har malmen 
vuxit till en samling som också består av enfamiljshus från 
1900-talets slut samt fritidshus. Malmens byggnader är ännu 
tydligt avläsbara i förhållande till övrig bebyggelse. I Stora 
Frö fi nns försäljning av mathantverk, jordbruksverksamheter, 
hantverkare mm.

Vid kusten öster om Stora Frö ligger Sandbergen som är ett 
tallskogsområde med mestadels fritidsbebyggelse och inslag 
av permanentbostäder. Utmärkande för Sandbergens landskap 
är de sandiga markerna och den dramatiska sluttningen ned till 
Kalmarsund. I såväl Stora Frö som Sandbergen fi nns ett fl ertal 
verksamheter och varje år anordnas en reggae-musikfestival 
i området. I områdena nära vattnet fi nns verksamheter med 
koppling till turism och friluftsliv, såsom bl.a. camping, kiosk 
och vandrarhem. 

Havsområdet utanför Haga Park är ett populärt tillhåll för 
vind- och kitesurfare, eftersom den långgrunda botten och de 
ofta starka vindarna gör området till ett av de bäst lämpade för 
surfi ng i hela landet. Kustområdet från Haga Park och söderut, 
ned mot Kleva strand är populärt för bad, promenerande och 
rekreation i allmänhet. En stor del av sträckan har dock omfat-
tande problem med erosion som innebär att tillgängligheten för 
friluftslivet på vissa håll är på väg att begränsas, eftersom delar 
av stigen ”äts upp” av havet.

En fördjupning av översiktsplanen togs fram för området år 
2007 och ligger till grund för den fortsatta bebyggelseutveck-
lingen här. Området kring Stora Frö och Sandbergen är ett 
område där kommunen ser stor potential för tillväxt, tack vare 
markens lämplighet och det strategiska läget.

I samband med framtida utveckling ska områden som är 
viktiga för landskapsbilden, natur- och djurliv och friluftsliv 
bevaras så långt som möjligt. Gröna stråk mellan bebyggel-
segrupper ska också bevaras. Genomfartstrafi ken i området 
ska minska, vilket skapar en bättre trafi ksituation för samtliga 
trafi kslag. Gång- och cykelvägar från Stora Frö och västerut 
mot vattnet ska byggas ut för att förmå fl er att ta sig till kusten 
till fots eller på cykel och på så vis få bort en del motordriven 
fordonstrafi k. (Fördjupad översiktsplan (FÖP) Stora Frö – 
Sandbergen).

Totalt föreslås ca 90 nya tomter med tomtstorlekar på mellan 
1500 till 2000 kvm i den fördjupade översiktsplanen från 
2007. I Sandbergen ligger de föreslagna bostadsområdena 
utmed kusten i och grupper. Möjlighet att koppla in sig på 
det kommunala vatten- och avloppsnätet fi nns i anslutning 
till föreslagna utbyggnadsområden. (Fördjupad översiktsplan 
(FÖP) Stora Frö – Sandbergen).

Skydd

 - Sandbergen och Haga Park är utpekat som riksintresse 
för naturmiljövården. Här fi nns bl.a. klintkust, natur- och 
ädellövskogar samt våtmarker. 

 - Haga Park med sina våtmarker, strandängar och olika 
ler- och sandbottnar är skyddat som naturreservat. Området 
är mycket betydelsefullt och välbesökt bl.a. tack vare 
sitt rika fågelliv. Beijershamn med sin storslagna miljö 
erbjuder en nästa två kilometer lång pir som sträcker sig ut 
i Kalmarsund. 

 - Haga Park är skyddat som Natura 2000-område. 

 - Öster om Stora Frös bebyggelse är markerna riksintresse 
för kulturmiljövård. 

VICKLEBY
Vicklebys bebyggelse ligger uppe på landborgen och i dess 
sluttning, cirka en mil sydöst om Färjestaden och en mil 
nordöst om Mörbylånga. I landborgens sluttning och utmed 
Vickleby bygata ligger byns gårdar. Här kan man se byns 
koppling till de omgivande odlings- och betesmarkerna. Utmed 
bygatan är miljön småskalig och gårdarna innehåller idag 
främst bostäder, och mindre verksamheter. Bebyggelsen utmed 
bygatan bildar en radby och i södra och norra delarna fi nns ett 
fåtal större jordbruksverksamheter. 

Över tid har Vickleby vuxit med bebyggelse från Vickleby 
bygata och radbyn. Under slutet av 1700-talet, började s.k. 
malmbebyggelse (mindre hus uppförda av hantverkare och 
dagsarbetare som arbetade på gårdarna) växa fram utmed by-
gatan. Byggnationen av s.k. malmhus pågick in på 1800-talet. 
Sedan 1960-talet huserar den kända hantverks- och trädgårds-
skola Capellagården i en f.d. gård utmed Vickleby bygata. 
Under slutet av 1900-talet har villaområden med friliggande 
enfamiljshus vuxit fram i Vicklebys västra delar.

Vicklebys marker sträcker sig från Stora Alvaret i öster. I väster 
tar byns åkermarker vid efter bebyggelsen avslut strax nedan-
för landborgen. Åkrarna utgör en del av Mörbylångadalen som 
är känd för sina goda jordar. Åkrarna breder ut sig hela vägen 
ned till ädellövskogen och naturreservatet Vickleby Lund som 
ligger nere vid Kalmarsund. Kommunalt vatten och avlopp 
fi nns i Vickleby. 

Skydd

 - Stora delar av Vickleby (kring radbyns bebyggelse) 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 

 - Stora Alvaret öster om Vicklebys bebyggelse är Natura 
2000-område.

 - Stora Alvaret öster om Vicklebys bebyggelse omfattas av 
riksintresse för naturvård.

 - Vickleby stora och lilla alvar är naturreservat. 

 - Naturreservatet Vickleby Lund är en ädellövskog och en 
rest av ett större lövskogsområde som tidigare fanns utmed 
hela västra Ölands kust, från Smedby i söder till Borgholm 
i norr. 
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BOSTÄDER

B (Planerade)

B1 – Vickleby (ca 30 bostäder)

Området ligger i Vicklebys västra utkanter. Den detaljplanerade 
marken ligger i träda och har tidigare använts som bete och 
odlingsmark. Marken är ett mindre skifte som är avskuret från 
omgivande odlingsmark och ligger i anslutning till byn och 
dess bebyggelse. Syftet med planen är att skapa ca 30 mindre 
tomter på 300-400 kvm för byggande av enbostadshus. 

B2 – Haga Park, Stora Frö 1:10 (7 tomter)

Området ligger norr om Hagaparksvägen i ett skogsområde 
mellan befi ntlig bebyggelse i väster och öppna odlingsmarker 
i öster. Förslaget medger bebyggelse av ca 7 tomter och fi nns 
med i den fördjupade översiktsplanen för Stora Frö, Sandber-
gen. 

B3 – Sandbergen Norra (ca 12 tomter ytterligare)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder på ett 20-tal 
tomter på fastigheten Stora Frö 1:14 m.fl . I södra delen av 
planområdet fi nns endast ett fåtal tomter kvar medan norra 
delen inte är påbörjad. Området ligger på tidigare skogsmark 
och stora delar av skogsområdena inom planen är låsta som 
naturmark. 

B4 – Sandbergen, Stora Frö 16:1 (6 tomter)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av sex tomter 
med villor på en del av tredje skiftet av fastigheten Stora Frö 
16:1. Samtidigt bevaras ett område som naturmark för att säkra 
allmänheten tillgång till passage i östvästlig riktning mellan 
Skogsvägen och Dansbanevägen. 

B5 – Dansbanevägen (8 tomter)

Platsen ligger utmed Dansbanevägen och strax väster om byn 
Stora Frö. Platsen är detaljplanerad för natur och bostads-
ändamål i form av enfamiljshus med komplementbyggnad 
på tomter. En mer ingående beskrivning av platsen fi nns i 
detaljplan för del av Stora Frö 3:47, Skifte 7. 

BOSTÄDER

b (föreslagna)

b1 – Vid Järnvägsbanken (ca 10 bostäder) 

Det föreslagna området i Vicklebys västra delar är framför 
allt ett område för verksamheter men som även kan tillåta 
bebyggelse av bostäder. Området ska bl.a. garantera att 
Vicklebys befi ntliga verksamheter har möjlighet att växa och 
utöka sina verksamheter i mån av behov. Det berörda området 
ligger utmed Mattsons väg som går från Vickleby bygata 
och västerut förbi ett pensionat och konsthantverksskolans 
utställningslokal. Utmed vägen väster om korsningen Mattsons 
väg/Carl Malmstens väg fi nns ett par mindre fastigheter 
som idag fungerar som parkering för skolan. Parkeringsytan 
nyttjas framför allt sommartid då många besökare kommer 
till Vickleby. Väster om Karlfeldts väg fi nns ett område som 
används för plantering av rosbuskar (nypon). Det föreslagna 
utvecklingsområdet enligt förslaget skulle innebära att marken 
fram till den gamla banvallen skulle kunna tas i anspråk för FÖ
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utvidgning av i första hand verksamheter och i andra hand 
bostäder. 

I anslutning till det föreslagna området fi nns kommunala 
vatten- och avloppsledningar som löper längs Carl Malmstens 
väg i västra delen av Vickleby. Längre västerut fi nns en vatten-
ledning som löper precis väster om Karlfeldts väg.

 - Strukturen ska följa den kringliggande strukturen hos 
bostäderna i västra Vickleby med hus som ligger i linje med 
gatan och i nära anslutning till densamma.

 - Tillfart till området bör ske från Karlfeldts väg som i så fall 
behöver rustas upp.

 - Den gamla banvallen ska bevaras som gång- och cykelväg 
och utgöra den västra gränsen för Vicklebys bebyggelse.

b2 – Sandbergen, södra (ca 15 bostäder)

Det föreslagna området ligger på tallskogsmark och är delvis 
utbyggd från Frylevägen. Området kan tillåta en utbyggnad av 
ca 15 tomter för villabebyggelse. I enlighet med den fördjupa-
de översiktsplanen så bör tomterna vara minst 1500kvm stora. 
Västerut är Strandskyddet upphävt fr.o.m. Dansbanevägen. 
Närheten till kusten är en av områdets styrkor.

 - Fortsatt utbyggnad norr om befi ntlig bebyggelse kan ske 
från Frylevägen.

 - Fördjupad översiktsplan för Stora Frö, Sandbergen ska 
följas i samband med utbyggnad av området.

b3 – Stora Frö, södra (ca 10 bostäder)

Området ligger i svängen från bygatan ner mot vattnet utmed 
Eriks väg. Främst på södra sidan men möjlighet för utbyggnad 
av ytterligare ett par bostäder även norr om Eriks väg. Större 
delen av det föreslagna området ligger i tallskog.

 - Promenadstråket som går snett genom det föreslagna 
området ska bevaras för att skogsområdet längre söderut 
ska vara fortsatt tillgängligt för de som kommer norrifrån.

 - Bebyggelse utmed vägar ska ligga i linje med vägen.

 - Viss bebyggelse kan tillåtas även norr om Eriks väg och 
öster om bygatan.

 - Fördjupad översiktsplan för Stora Frö, Sandbergen ska 
följas i samband med utbyggnad av området.

b4 – Stora Frö 16:1, väster om Malmvägen (ca 10 bostäder)

Det föreslagna området för bebyggelse ligger i skogen, väster 
om Malmvägen och innanför bebyggelsen som kantar vägen. 
Området avgränsas av Skomakaregatan i söder och Kärlekssti-
gen i norr.

Det föreslagna området består uteslutande av mogen tallskog 
som troligtvis planterats för att hindra sandfl ykt. Väster om 
området breder odlingslandskapet ut sig och fortsätter ända 
ner till bebyggelsen i Sandbergen en knapp kilometer längre 
västerut. 

 -  Utblickar västerut ska fi nnas från området.

 - Vissa mogna tallar ska sparas i samband med exploatering.

 - Detaljplanering ska föregå exploatering för att lösa bl.a. 
vägfrågan. En tillfartsväg kommer att behövas från 
Malmvägen.

DAMM/VATTENOMRÅDE 

d (föreslagna)

d3 – Kleva Strandbildning

Se område d3 i förslaget för Mellersta kommundelen.

FRIDTIDSOMRÅDE

f (föreslagna)

f1 - Haga Park

I Haga Park fi nns ett större campingområde med såväl 
tältplatser som uthyrning av stugor. Vindsurfsverksamheten 
har en byggnad som ligger på stranden, nere vid vattnet, d.v.s. 
väster om badplatsens parkering. Byggnaden används som 
samlingslokal samt för kurser och uthyrning av utrustning. 

 - Området ska kunna utvecklas genom utökande av befi ntligt 
stugområde och ytterligare ytor för uppställning av 
husvagnar, husbilar eller tält.

 - Kitesurfsverksamheten ska ha möjlighet att utvecklas och 
skapa ett eget center/samlingspunkt för sin verksamhet.

f2 – Dansbanan

Dansbanan är en anrik evenemangsplats belägen i skogen nere 
vid havet i Sandbergen. Dansbanan ligger mitt i det tallskogs-
område som breder ut sig utmed kusten ifrån Sandbergen och 
söderut mot Kleva. Dansbanan används för evenemang och 
danstillställningar. Den utgör också konsertområde för den 
reggaefestival som anordnas i området varje år under andra 
helgen i juli. Festivalen har pågått sedan 2003 och drar till 
sig entusiaster och artister från hela världen. Festivalen är 
ett sätt att lyfta platsen och stimulera näringsverksamheter i 
närområdet.

 - Områdets skogskaraktär ska bevaras kring dansbanan och 
framför allt större tallar ska bevaras.

 - Kommunen är restriktiva med ny bebyggelse i områdets 
absoluta närhet med undantag för de områden som redan är 
detaljplanerade. 

 - Kommunen ska verka för att den musikfestival som 
hålls varje år i juli ska kunna fortsätta och utveckla sin 
verksamhet på platsen.

 - Dansbanans ursprungliga karaktär och funktion som lokal 
evenemangsplats och mötesplats ska främjas och bevaras. 
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PROMENAD/PASSAGE

p (föreslagna)

p1 – Kleva – Sandbergen – Vicklebyskogen mot Eriksöre

 - En passage i så nära anslutning till vattnet som möjligt ska 
fi nnas tillgänglig för allmänheten.

 - Idag fi nns svårigheter att ta sig fram utmed delar av vägen 
väster om Sandbergen p.g.a. erosionsområden samt att 
vissa fastigheter har staket ända ut till befi ntlig kant. 

 - Kommunen ställer sig positiva till en tillgänglig passage så 
nära vattnet som möjligt.

 - Åtgärder kan krävas på sträckan norr om Karlevistenen 
vidare mot Eriksöre camping samt i södra delen av 
Sandbergen.

p2 – Beijershamn

Beijershamn är en kvarlämning av ett misslyckat hamnbygge 
från mitten av 1800-talet. Den nästan två kilometer långa piren 
går rakt ut i Kalmarsund och är idag ett viktigt rekreationsom-
råde och en fågellokal av rang.

 - Passagen ut till Beijershamn ska göras mer tillgänglig.

 - Kommunen ska ytterligare lyfta fram Beijershamn och 
dess historia som en del i arbetet att bli en natur- och 
kulturkommun.

p3 – Kärleksstigen

Från Stora Frö och ner till Sandbergen och Dansbanan (f2) går 
den s.k. kärleksstigen. Stigen har fått sitt namn eftersom det 
var en skymd passage och hemväg för kärlekspar på väg från 
Dansbanan och upp mot Stora Frö förr i tiden. Stigen har idag 
en viktig funktion för rekreation då den kopplar samman Stora 
Frö med Sandbergen och kuststräckan. 

 - Stigen ska bevaras i sin ursprungliga sträckning och vara 
tillgänglig för allmänheten.

 - Utveckling av stigen till gång- och cykelväg kan bli aktuell 
under förutsättning att planerade exploateringsområden i 
Sandbergen och Stora Frö byggs ut.

VERKSAMHETER

v (föreslagna)

v1 – Vickleby järnvägsbank

En del av området används redan idag för parkering och 
odlingar för befi ntlig skolverksamhet. Området ska möjliggöra 
en utveckling och utvidgning av befi ntlig verksamhet för 
hantverkarskola och trädgårdsbutik. Den del av området som 
ligger precis öster om Karlfeldts väg är sank. 

Det föreslagna utvecklingsområdet skulle kunna innebära 
att marken fram till den gamla banvallen tas i anspråk för 
utvidgning av i första hand verksamheter eller i andra hand 
bostäder. Området ska bl.a. garantera att Vicklebys befi ntliga 
verksamheter har möjlighet att växa och utöka sina verksamhe-
ter i mån av behov. 

 - Dagvattenfrågan måste lösas i samband med utveckling av 
området.

 - Verksamheter ska vara småskaliga och icke störande i form 
av buller, ljus eller lukt.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

g/c (föreslagna)

g/c1 – Karlevi till Vickleby

Väster om väg 136, från Karlevi i norr till Vickleby i söder, 
fi nns en passage som under sommarhalvåret hålls öppen och 
sköts av de boende i området. Biltrafi ken utgör en konfl ikt för 
fotgängare och cyklister som har svårt att samsas med bilister 
på den smala väg 136 där hastighetsbegränsningen är 70 km/h. 
I såväl Karlevi som Vickleby fi nns bygator med lägre hastighe-
ter som skulle knytas samman av en g/c-väg mellan byarna.

 - Vägen ska vara av en sådan kvalitet att cykling möjliggörs. 

 - Vägen ska koppla från väggrenen som fi nns utmed västra 
sidan av väg 136 mellan de två nordligaste nedfarterna till 
Vickleby och angöra till infarten till Karlevi Bygata i norr.

NATUR/PARK

n (föreslagna)

n1 – Nunnedalen

Nunnedalen är ett cirka två kilometer långt och ett par hundra 
meter brett naturområde som sträcker sig från Resmo i söder 
och nästan ända upp till Vickleby i norr. Nunnedalen ligger 
uppe på landborgen och i dess sluttning. På ett ställe, där land-
borgskanten är som brantast fi nns en av Ölands högsta punkter. 
Vegetationen varierar, men är ofta fl erskiktad med hassel i 
buskskiktet och stora lövträd i trädskiktet. En ideellt engagerad 
grupp arbetar med att hålla området tillgängligt. Leder fi nns 
genom hela Nunnedalen, dels uppe på landborgen och dels 
nedanför den, utmed odlingslandskapet i väster. Området 
fungerar som närrekreationsområde för de boende i Resmo och 
Vickleby, samtidigt som många besökare kommer hit för att 
vandra i området, speciellt under vår och sommar. 

 - Parkeringsfi ckan fi nns uppe vid väg 136 som skulle 
kunna förlängas eller kompletteras med ytterligare en 
för att tillgängliggöra fl er delar av Nunnedalen och öka 
kapaciteten för besökare.

 - Kommunen ser Nunnedalen som ett viktigt natur- och 
rekreationsområde som ska hållas öppet och lättillgängligt 
för besökare.
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