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Hej! 

Tänkte dela med mig av information som jag har fått ifrån Mönsterås Kommun. 

Vi är glada för engagerade medlemmar så kom gärna med förslag, önskemål och kommentarer – 

det ger oss ett underlag att jobba vidare med i Styrelsen. 

 

Vägarna - en (eller två) upprustningsetapper kvar på Oknö. Det blir motsvarande arbeten som 

utförts på Stenskärsvägen resp Röskärsvägen. Tar lärdom av en del synpunkter från dessa vägar 

och projekterar detta nu under mars tillsammans med ledningsägarna till El och Tele. 

Upphandling under vår och start efter sommaren.  

 

E.on har aviserat ett större arbete med ny starkströmskabel längs Mannegrundsvägen som 

innebär att kommunen måste justera läge på vägen. Detta kommer troligen ske redan innan 

sommaren som ett separat projekt. 

 

Asfaltering planeras bara på första delen av Oknölundsvägen. 

 

Vändzoner och avstängningar på Seglarvägen, Sångarvägen, Stenskärsvägen och Röskärsvägen är 

projekterade men det finns många olika synpunkter och vi vill därför samråda med direkt 

närboende om utformning. Oavsett vilken utformning kommer utryckningsfordon, vägfordon och 

gående/cyklar kunna ta sig förbi. 

 

Planerna på ny badplats ute vid färjeläget har kommit ett steg närmare. I december rensades 

botten och konstruktioner fria från vassa och farliga föremål och vi har stagat upp och säkrat 

konstruktionen. Det finns vidare en mycket trevlig planritning med bl a nya soldäck, trampolin, 

beachvolley och ny toalettbyggnad.  

 

För övrigt är översyn av alla badplatser extra fokus på till sommaren med nya lekredskap, sand, 

röjningsinsatser och ny bryggbeklädnad etc. 

 

Under vintern har omfattande röj- och gallringsarbeten fortsatt och kommunen hoppas detta 

uppskattas med ljusare och längre siktlinjer längs ströstigar och vägar. 

 

Det var den informationen jag har för tillfället, men lovar att återkomma om det dyker upp något 

nytt. 

 

För övrigt så planerar vi även i år för Valborgsfirande på Kaffetorpet med trubadur, mer 

information om alla planerade aktiviteter kommer lite längre fram. 

 
Vänliga hälsningar 

 

Anna-Maria Persson 
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