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Nulägesanalys 
Platsen/läget/det fysiska rummet 

Styrkor Svagheter 

● Parken 

● Köpingen 

● Badplatser 

● Hundrastgården 

● Strandpromenaden 

● Vackert 

● Fin natur 

● Stadsplanerad byggnation 

● Byggnader 

● Naturligt centrum 

● Genuint 

● Många mötesplatser 

● Pittoreskt 

● Lugnt 

● Närhet till havet 

● Det går att förtäta samhället 

● Kyrkbyn 

● Fläderallén 

● Kanalen på sockerbruksområdet 

● Dämmet 

● Parken behöver fixas 

● Inte så mycket blommor 

● Träden på torget behöver 

omvårdnad 

● Få bänkar på torget 

● Dålig skyltning 

● Renhållning 

● Hela strandlinjen behöver ses över - 

helhetstänk saknas 

● De boende vårdar inte samhället 

● Kyrkbyn och nya vägens dragning 

påverkar möjligheten till fler 

bostäder och deras attraktivitet. 

● Återvinningscentralens placering 

 

 

Verksamheter/aktiviteter/liv 

Styrkor Svagheter 

● Bio 

● Föreningsverksamhet 

● Kultur 

● Småföretagare 

● Arbetstillfällen 

● Stora arbetsplatser 

● Skansenskolan 

● Äldrevården 

● Bra kollektivtrafik 

● Nära till kommunkontoret 

● Sveriges bästa bibliotek 

● Utegym 

● Ingen turistbyrå 

● Ingen cykelverkstad 

● Inget världsarvshus 

● Inget taxibolag 

● Inget systembolag 

● Behövs samlingslokaler 

● Begränsade öppettider på 

vårdcentralen 

● Behövs nyinflyttarträffar 

● Ingen publikdragare 

● Låga inflyttartal 

● Tomma affärslokaler 

● Saknas mark för exploatering 

● Saknas bostäder av alla slag 



 

Övrigt 

Styrkor Svagheter 

● Bra mix av människor som bor här 

● Man får vara barn länge 

● MBAB köpt 6 villatomter i Norra 

viken och avser bygga två parhus på 

varje tomt. 

● Många hus som köps till sommarhus 

blir så småningom 

permanentboende. 

● Att Mörbylånga utvecklas positivt 

kommer att spilla över på hela södra 

Öland. 

● Lågt politiskt engagemang 

● Saknas strategier, visioner och mål 

att samtala kring 

● Saknas referensgrupper för olika 

frågor 

● Passiv kommun 

● Ingen dialog mellan kommun och 

invånare 

● Uppgiven stämning 

● Svag identitet 

Vision 2030  

Mörbylånga – en attraktiv ort att bo på och flytta till. 

  

År 2030 är Mörbylånga ett levande, blomstrande och leende samhälle - en riktig 

framgångssaga. Likt Törnrosa som sovit i många år vaknar den slumrande pärlan upp och 

alla undrar varför ingen upptäckt henne förut. Mörbylånga är unikt med sina stadsplanerade 

breda gator och stenhus, esplanaden, hamnen och spännande byggnadsverk som minner 

om sockerbrukets glansdagar. Pittoreska hus och lummiga villaträdgårdar, liksom prunkande 

blomsterplanteringar och utsmyckningar bidrar till samhällets skönhet. Mörbylångas särart 

har bevarats och spridits vilket gjort samhället känt som Sveriges sötaste köping. De som 

kommer hit känner sig välkomna och omhändertagna och tar sig runt i samhället med bra 

information om olika besöksvärda platser och verksamheter. De som bor här känner stolthet 

över platsen och kärlek till orten. Det märks att samhället är väl omhändertaget och att de 

som bor och verkar här bryr sig om samhället och månar om dess verksamheter. Parker, 

planteringar, gator och torg är välskötta och rena liksom samhällets blåa ytor. Det unika har 

lyfts och stärkts genom att Mörbylånga berättar sin egen historia - den som kommer hit får 

en inblick i tider som varit och en förståelse för platsen. Samtidigt blandas det historiska 

Mörbylånga med nya inslag som spännande arkitektur och verksamheter som lockar till 

besök. 

  

Det bubblar av liv när företagare, föreningsliv och kommunen arbetar hand i hand för att 

erbjuda service och fritidsaktiviteter. Det rika föreningslivet ger möjligheter för alla att 

fördjupa sina intressen och hitta gemenskaper på orten. Mörbylånga är ett attraktivt val för 

företag som erbjuds funktionella lokaler till bra priser och stor möjlighet att samverka med 

varandra. De välkomnas och bjuds in av både kommunen och andra företagare och 

attraheras av det goda företagsklimatet på orten. De många service- och tjänsteföretagen 

som etablerar sig handlar av restauranger, caféer och butiker och bidrar på så sätt till andra 

verksamheters välmående. Företagen inom den kulturella sektorn har goda förutsättningar 

och blomstrar liksom besöksnäringen. De nya och gamla företagen och den goda 



samverkan med kommun och föreningsliv skapar en rik och varierad arbetsmarknad som 

ständigt utvecklas och ger nya arbetstillfällen. 

  

Mörbylånga är ett centrum för besöksnäringen på södra Öland och en självklar anhalt och 

utgångspunkt för dem som vill uppleva världsarvet. Besökare och ortsbor flanerar längs med 

Köpmansgatan, samlas för underhållning på torget och njuter av glass på ett café i hamnen. 

Kvällsluften fylls av sorl från uteserveringar med livemusik. Hit kommer människor från hela 

ön för att spendera sina sommarnätter och uppleva kultur under det mörka vinterhalvåret. 

Hamnen och torget är naturliga samlingsplatser som erbjuder visuella, gastronomiska och 

musikaliska upplevelser. Människor möts runt kultur och biblioteket och fritidsgården Zokker 

är spännande och tillgängliga mötesplatser där människor träffas över generations- och 

kulturgränser. De bidrar till interaktion, integration, gemenskap och bykänsla - i Mörbylånga 

jobbar vi tillsammans! Strandpromenaden binder samman Mörbylångas norra och södra 

delar och lockar människor ut till de vackra stränderna där de också kan värma sig i en 

bastu, ta ett dopp i kallbadhuset eller en simtur i poolen med utsikt över sundet. 

  

Det säger sig självt att många vill bo i Mörbylånga och invånarantalet har ökat de senaste 

åren. Människor lockas att flytta hit och erbjuds bra, varierade boendemöjligheter oavsett 

ålder, ekonomi och funktion. Mörbylånga är först och främst en ort för dem som bor och 

verkar här. Människorna bär Mörbylångas hjärta vilket är det är det som är gör orten 

attraktivt också för besökare. Servicen är god och livsmedel, drivmedel, omvårdnad och 

andra serviceinrättningar fungerar väl. Äldre såväl som unga känner att de har en självklar 

plats i samhället och trivs här. Skolans pedagogik, nytänk, fräscha lokaler och unika profil 

lockar elever från hela ön. Från Mörbylånga är det lätt att ta sig vidare söderut ut med 

kollektivtrafik och det finns fina cykelbanor att ta sig runt på, både i och utanför samhället. 

När kollektivtrafiken inte räcker till går det alltid att ta en taxi för att komma hem från 

Mörbylånga, till exempel efter en sen konsert. Det märks i Mörbylånga att Öland är solens 

och vindarnas ö då satsningar på lokal, förnyelsebar energi är tydliga i nybyggnationer och 

renoveringar. Den en gång hotande vattenbristen är nu ett minne blott då krafttag har tagits 

över hela ön för att hålla kvar vattnet och människor och verksamheter har infört vattensnåla 

maskiner och tankemönster. 

  

I Mörbylånga finns ingen tveksamhet. Vi säger ja och tror på oss själva och framtiden och 

uppmuntrar varandra. Entusiasmen smittar av sig och sprids till nya som flyttar in. Kommun, 

föreningsliv, företagare och boende - alla samverkar och för en god dialog så att de beslut 

som fattas blir genomtänkta och långsiktiga. Mörbylångas utveckling är viktig för både 

politiker och tjänstemän på kommunen som bär Mörbylångas hjärta i sina verksamheter. 

Tjänstemännen är till för medborgarna och samverkar med dem för bästa möjliga resultat. 

Transparens och framförhållning i politiska beslut skapar trygghet för medborgarna. 

Utvecklingen genomsyras av ett helhetstänk där Mörbylånga är en del av resten av 

kommunen och man jobbar tillsammans och långsiktigt för att utveckla hela södra Öland. 

  



Mål till 2030  

Vad måste uppnås för att visionen ska bli verklighet? 

Samhällets utformning 

● Infarten till Mörbylånga är snyggare 

● Mörbylångas torg fungerar som torg och inte som genomfart 

● Det finns ett gestaltningsprogram för Mörbylånga 

● Det finns ett ljussättningsprogram för Mörbylånga 

● Strandpromenaden är klar 

● Hamnen hyser blandad verksamhet med bostäder, handel och service och är 

tillgänglig för alla 

● Hamnen fortsätter vara hamn och erkänns som strategisk punkt vid kris 

● Det finns fina informationsskyltar som hjälper besökare upptäcka intressanta platser i 

Mörbylånga 

● Mörbylångas historia berättas genom informationsskyltar i samhället 

● Det finns spännande och utmärkande arkitektur 

● Det finns en cykelbana längs med Köpmannagatan 

● Återvinningscentralen har flyttats 

Näringsliv och bostäder 

● Invånarantalet ökar 

● Fler unga människor flyttar till Mörbylånga 

● Nya företag etablerar sig i Mörbylånga och skapar fler arbetstillfällen 

● Guldfågeln finns kvar 

● Det finns fler kommersiella lokaler för service/tjänsteföretag 

● Det finns funktionella företagshotell 

● Det finns flera nya bostäder av olika slag vad gäller pris, storlek, utformning 

Service och fritid 

● Den nuvarande servicen finns kvar - vårdcentral, affär, tandläkare, bankomat 

● Det finns centrum och mötesplatser för kultur 

● Det finns mötesplatser och aktiviteter för unga 

● Det finns en fungerande fritidsgård 

● Det finns en informationskarta över konstnärer och gallerier Mörbylånga 

● Det finns samlad information och mycket aktiviteter kopplade till världsarvet i 

Mörbylånga 

● Det finns en turistbyrå 

● Det finns en cykelverkstad 

● Det finns taxirörelse 



● Kollektivtrafiken fungerar även söder om Mörbylånga och möjliggör både 

arbetspendling och helgresor 

● Det finns en fungerande väg till Guldfågeln 

● Skansenskolans lokaler är upprustade och attraktiva 

● Skansenskolan har fortsatt kompetent personal och nytänkande pedagogik 

Kommunens funktion 

● Politiska beslut är genomarbetade och förankrade både i kommunorganisationen och 

bland medborgare 

● Politiska beslut har fokus på samhällets långsiktiga utveckling och ett 

helhetsperspektiv 

● Kommunala tjänstemän är medvetna om att de är till för invånarna 

● Dialogen och samarbetet mellan medborgare och politiker fungerar bra 

● Den kommunala budgeten är transparent 

● Kommunkontoret eller en kommundelsnämnd finns i Mörbylånga 

  


