
Förslag till samverkan
Nätverk Sydöland

Vad tycker du?
Under hösten påbörjades ett arbete med att förbättra samverkan mellan 
alla som engagerar sig i utvecklingen av Sydöland, från Smedby och Skärlöv 
i norr till Långe Jan i söder. Efter flera stormöten under vintern och vidare  
diskussion i en arbetsgrupp finns nu ett färdigt förslag (se baksida) för hur 
vi kan samverka för Sydölands utveckling! Nu vill vi veta vad du tycker!



Nätverk Sydöland - förslag till samverkan

Varför?
Stärka samverkan för att skapa utveckling 
på hela Sydöland. I nätverket sitter 
representanter från Sydölands sex tidigare 
socknar samt Mörbylånga kommun.

Vad?
• Kontinuerlig dialog kring aktuella frågor.
• Ta fram en gemensam levande vision, mål 

och plan för Sydölands utveckling. 
• Följa upp planer, strategier och beslut som 

rör Sydöland. 
• Initiera och samordna nya satsningar. 
• Driva frågor som rör hela Sydöland 

gemensamt. 
• Stötta varandra i lokala frågor. 
• Ge stöd åt relevanta medborgarförslag. 
• Vara en remissinstans för kommunen.

Vilka?
• Två representanter från varje socken, väljs 

förslagsvis av socknens föreningar.
• Mörbylånga kommuns 

landsbygdsutvecklare och ytterligare en 
tjänsteperson. 

• Berörda personer bjuds in utifrån behov.

Hur?
• Träffas minst två gånger per år.
• Representanterna turas om att bjuda in.
• Mörbylånga kommun täcker samtliga 

möteskostnader.
• En överenskommelse om att samverka 

undertecknas av Mörbylånga kommun och 
de föreningar som vill delta i nätverket. 

Vill ni vara med? 
Anmäl ert intresse och kom med synpunkter på förslaget senast 26 september 2020. Mer 
information och fullständigt förslag finns på Mörbylånga kommuns webbplats: 
www.morbylanga.se/samverkansydoland. 

Kontakta gärna arbetsgruppen eller lämna era synpunkter till Kraftsamling Sydöland: 
E-post: kraftsamlingsydoland@morbylanga.se  
Besöksadress: Kyrkvägen 1, Södra Möckleby, 380 65 Degerhamn 
Öppettider: Måndagar kl. 16.00-18.00 och tisdagar kl. 11.00-13.00.

Arbetsgruppen som tagit fram förslaget består av representanter från Sydölands sex 
tidigare socknar samt Mörbylånga kommun:
Hans Sabelström, Ås socken, 070-8620 900, Hans.Sabelstrom@morbylanga.se
Kajsa af Klerker, Ventlinge socken, 070-7170 427, kajsa.af.klercker@gmail.com, 
Gösta Friberg, Gräsgårds socken, 070-5585 970, svalgarden.oland@telia.com
Anna-Lena Wilén, Södra Möckleby socken, 070-3732 092, lalla.wilen70@gmail.com
Eva Hansson Törngren, Södra Möckleby socken, 070-5135 219, myran3@gmail.com
Leif Bengtsson, Södra Möckleby socken, 076-1660 523, leif54bengtsson@gmail.com
Tommy Pettersson, Segerstads socken, 070-8842 969, tommy.pettersson@heidelbergcement.se
Lisa Lundqvist, Smedby socken, 070-3831 004, lundqvist_lisa@hotmail.com
Eva Engström, Mörbylånga kommun, 0485-470 08, eva.engstrom@morbylanga.se
Ulf Kyrling, Mörbylånga kommun, 0485-470 31, ulf.kyrling@morbylanga.se


