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Anteckningar från föreningsdialog i Södermöre  

10 maj 2022, Halltorpsskolans matsal. 
 

Obemannad livsmedelsbutik 

Jesper Wennrup, ny butiksinnehavare av den obemannade butiken 24Sju som 
har planerad öppning i maj berättar om konceptet.  
Butiken är alltid öppen för de som har mobilt bankID eller så kallade VIP-kort. 
Alla varor i butiken har en streckkod och du betalar med bankkort eller swish. 
Butiken är fullt kameraövervakad. 500 artiklar finns i bassortimentet men 
Jesper flaggar för att de gärna tar emot förslag på varor som efterfrågas. En 
förslagslåda kommer att finnas på plats. De kommer inte sälja tobak eller läke-
medel. Det pågår en dialog om postboxar.  
 

Mattias Andersson, projektledare för etableringen av den nya 
anstalten berättar om den statliga satsningen utanför Halltorp. 
Vilka effekter kan det bära med sig på sikt? 

Idag har vi den äldsta kriminalvårdsanstalten i Sverige. Fokus har varit att säkra 
arbetstillfällen och fortsatt kriminalvård i Kalmar. Det är bra med en satsning 
utanför staden och möjlighet ges att växa ytterligare. Det här har varit en dialog 
och uppvaktningar av Kriminalvårdens ledning under 14 år. 2017 började det 
lossna. Lämplig mark söktes på cirka 50 hektar, det fick inte vara åkermark, ej 
vattenskyddsområde, ej för långa avstånd, det var tvunget att vara tillgång till 
kollektivtrafik och gärna utmed större väg. Därav landade etableringen väster 
om Halltorp där det också finns färdig avtagsväg från E22.  
Extra bonus att kunna skapa en stor arbetsplats utanför centrala Kalmar.  
 
Kriminalvården ska bygga för 350 platser men platsen har kapacitet för 500. Ca 
6 typhus kommer byggas i första etappen, det blir verkstäder för daglig verk-
samhet, gymnastiksal, administrationsbyggnader, det finns stora expansions-
möjligheter inom antagen detaljplan. 
 På kalmar.se/anstalt så finns de senaste uppdateringarna om projektet. 
 
Häkte och anstalt är den största statliga investeringen hittills i regionen. Under 
byggprocessen kommer det vara en stor arbetsplats och kommer leda till ca 
250 nya jobb. 
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Detta kommer sannolikt öka intresset för att bo nära sin arbetsplats vilket in-
nebär att vi kommer behöva fler bostäder och restauranger bland annat. Den 
obemannade butiken är ett välkommet inslag. 
Kommunen planerar för att ta fram 100 nya bostäder.  
Bussen 121an ska börja gå in i Halltorp, dialog förs med KLT. Busshållplatser 
byggs av kommunen. Lägen och etappvis utbyggnad utreds 
 
Torsås ser fördelar med detta också. De ser nya kommuninvånare, nya arbets-
tillfällen, ökat behov av service och tjänster, efterfrågan på bostäder. 
Kommunen följer aktivt och är engagerad i etableringen för att tillvarata möj-
ligheterna till utveckling. 
 
Det blir många nya arbetsplatser och insatser på kompetensförsörjning görs i 
samverkan med vuxenutbildningar.  
Det är inte klart vem som ska bli fastighetsägare, upphandling pågår. 
 
Målet är att anstalten ska stå klar 2026 
Hösten 2022: Kriminalvården upphandling av fastighetsägare. Kommunen & 
Kalmar Vatten genomför förstudier.  
Våren 2023: Kriminalvården projektering. Kommunen projektering gator inkl. 
teknisk försörjning 
Hösten 2023: Kriminalvården projektering ev påbörjas markarbeten 
Kommunen vägombyggnad. 
 

Malin Lindvall från Smart Village Hållbart Boende ekonomisk 
förening, informerar om kooperativa hyresrättsföreningar. 

Malin berättade om konceptet kooperativa hyresrätter. En ekonomisk förening 
för kooperativa hyresrätter bildas som sedan hyr en hel fastighet (blockhyr), 
som i sin tur hyr ut lägenheter till sina medlemmar. Kooperativ hyresrätt är ett 
mellanting mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt 
till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hy-
resrätt. 
 
Det finns två typer av kooperativa hyresrättsföreningar: 

- Föreningar enligt ägarmodellen - föreningen äger huset där lägenheterna 
finns. 
- Föreningar enligt hyresmodellen - föreningen hyr en fastighet av någon 
annan. 

 
Varje medlem ska betala en insats i samband med att han eller hon får hyra en 
lägenhet. När medlemmarna flyttar kan de inte sälja den kooperativa hyresrät-
ten, utan den återgår till föreningen. Insatsen betalas tillbaka vid flytt.   
 
Finansiering vid hyresmodellen: föreningen betalar till fastighetsägaren och behöver 
inte betala stora summor som vid köp av Bostadsrätt. 
Finansiering ägarmodellen: krävs ett stort engagemang men med stora möjligheter 
att själva påverka boendet. 
 
Riksdagen antog ny budget i slutet av 2021, i samband med detta ströks det 
långsiktiga investeringsbidraget som gett stort stöd för nyproduktion av 
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bostäder. Dessutom väntas ett högre ränteläge. Detta innebär förstås högre bo-
endekostnader. 
 
Finns det intresse av att starta lokal arbetsgrupp för att försöka tillskapa koope-
rativa hyreslägenheter så kan personen/personerna ta kontakt med Malin Lind-
vall som kan agera som ett stöd genom processen. Malin har dialog även med 
kommundelsnämnden och förvaltningen.  
 

Friluftsarbetet i Södermöre.  
Eva-Lena Larsdotter är anställd som friluftsutvecklare i Kalmar kommun. 
Friluftsutvecklartjänsten skapades för att fler behöver komma ut i naturen, 
många sitter hemma. Tanken är att informera och inspirera men också tillgäng-
liggöra friluftslivet. 
 
En synpunkt som lyftes under mötet var att de upplever att friluftslivet i 
Halltorpsskolan har minskat. Lena Thor har förmedlat synpunkt till rektor.  
 
En annan synpunkt var att lyfta att saker och många aktiviteter (ex fri-
tidsbanken) är gratis eftersom inte alla har råd med material.  
Bra synpunkt. Kommunikation är en viktig del här. Vi försöker att informera 
om allt vi vet som är på gång. Fritidsbanken har planerat en sommarturné med 
stopp i flera av Södermöres orter. Fritidsbanken är fylld med saker att låna, 
både för sport och fritid. Allt är gratis och vem som helst får låna! Vecka 26 är 
de i Ljungbyholm konstgräsplan, v. 27 vid Halltorpsskolan, v. 28 i Pårydsbadet, 
v. 29 i Tvärskogsskolan och v. 30 i Ljungbyholm konstgräsplan igen, v. 31 i 
Hagbyskolan, v. 32 i Pårydsbadet och v. 33 i Hagbyskolan.    
 

Medborgarengagemang i arbetet med Klimatneutrala Kalmar 
kommun.  

Jan Johansson, projektledare informerar att Kalmar kommun har gått med i 
projektet Klimatneutrala Kalmar och är en av 25 städer som ska sträva efter att 
bli klimatneutrala och ska visa hur man kan ställa om. För detta behöver alla 
vara med, det är i vardagen som många beslut fattas som påverkar klimatet och 
miljön. Föreningar, näringsliv och byalag är alla viktiga. Detta arbete kommer 
fortsätta under lång tid. 
Jan lyfter exempel på saker som blir aktuellt, så som en närbutik, vilket ger 
möjlighet att leva nära. Cykelvägar i hela kommunen är också viktigt samt bus-
sar. 2030 ska målet klimatneutrala Kalmar vara nått.  
Något som efterfrågas på mötet är en riktad tipslista till föreningslivet 
på hur man kan dra sitt strå till stacken i klimatarbetet.  
 

Laget runt bland föreningslivet 

Halltorp: har tilldelats Bygdepeng för grillkåta bland annat. Genomför tips-
bingo. Det planeras för en Halltorpsdag och en halloweenfest med pumpaskär-
ning, förra gången hade vi 70 barn. Vi anordnar i samband med det en spök-
runda. 
 
Hagbyunionen informerar för flera föreningar/organisationer: Arbygården 
har bygdegård i botten på fastigheten. Det är sammanslaget med Södermöre 
scoutgård. Tre vindskydd har byggts till i år.  
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Södermöre hembygdsförening: 19 juni, 1 och 3 juli genomförs Voxtorpadagen 
med bygdespel kl. 14.30.  
Upplev Södermöre delas ut vecka 19 till hushållen i Södermöre.   
Den 30 juli är det vikingamarknad vid Hagby kyrka.  
Det är vägkyrka i Hagby i 14 dagar + guidningar, mer information och detaljer 
går att läsa på Södermöre pastorats hemsida.  
Pilgrimsvandringar sker varje torsdag.  
 
Karlslunda byalag: Har fastställt sin verksamhetsplan. Beviljats bygdepeng för 
en basketplan. Har haft valborg och planerar för barnens dag i sommar. Miljö-
peng för att handikappanpassa en vandringsled och informera om vattnets be-
tydelse. Föreningen lyfter att de jobbar för att få ned hastigheten genom sam-
hället. De lyfter också att Kalmarhem byggde 10 lägenheter i Påryd för några år 
sedan, samtliga är uthyrda. Föreningen jobbar vidare för att tillskapa fler lägen-
heter.  
 
Bjursnäs bygdegård: lokalen används till fester, aktiviteter, teater och lopp-
marknader bland annat. De har fått pengar från bygdepeng till Bjursnäsparken.  
 
Vassmolösa: Föreningen väcktes till liv i slutet av förra året efter att ha varit 
vilande i ett antal år. Mycket av arbetet har fokuserats till att samla in förslag på 
viktiga frågor från invånarna som föreningen för rikta in sig på och driva. Det 
planeras för en Vassmolösadag i sommar och de ska skicka in en bygdepengs-
ansökan.  


