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Ordföranden i Borgholms kommunfullmäktige, Jan Erici 
(m), Långlöt, är en nedstämd man i dessa dagar. I veckan 
försökte han få Ölands kommunalförbund att ta upp och 
behandla ett EU-projekt, som skulle ha gett Öland tre 
miljoner kronor på tre år. Mörbylångaföreträdarna 
vägrade dock blankt att ta upp ärendet. 
 
- Vi har redan sagt nej i min kommun, röt Mörbylångas 
kommunalråd Kent Ingvarsson, för övrigt parti”kamrat” till Erici. 
 
Det krävs full enighet om ett extraärende skall tas upp, så det 
räckte inte med att företrädarna för Borgholms kommun var 
entusiastiska. De senare och likaså öns gemensamma 
näringslivskontor såg ingen anledning att tacka nej till de tre 
miljonerna, som bara kostar en insats från vardera kommunen 
på knappa 50 000 kronor. Resten kommer till 75 procent från EU 
och till 15 procent från Regionförbundet. 
 
För dessa pengar skulle man ha givit inte bara öns stenindustri 
utan även turistnäringen ett kraftfullt bidrag. Projektet i fråga är 
nämligen ett så kallat geoturistprojekt. Att utnyttja kunskaper 
om det egna landets berggrund är något som man vaknar 
alltmer inför i det övriga Europa, medan vi i Sverige - och 
framför allt tydligen i Mörbylånga - ännu har en bit kvar till 
denna insikt. 
 
ALLAS ANSVAR 
Att turismen idag i mycket bygger på upplevelser är väl etablerat 
i den öländska turistnäringen, i Mörbylånga såväl som i 
Borgholm. Och den så kallade geoturismen passar väl in i detta 
koncept. Även konceptet med ”paketering” av turistupplevelser, 
som man bokar på ÖTAB:s bokningsportal, hör hit. 
 
- Erbjudandet om att kunna delta i detta projekt kommer från 
SGU, Sveriges geologiska undersökning, och i Sverige är det 
bara Älvdalen och Öland som valts ut för projektet, berättar Jan 
Erici. Ett sådant här ärende tycker jag absolut skall diskuteras i 
Ölands kommunalförbund och det är beklämmande att ledande 
politiker inte vill eller inser vikten av ett sådant här projekt utan 
på så sätt sitter som en propp i systemet. 
 
- Tag vara på alla möjligheter att för en mindre penning stödja 
näringsliv och turism på Öland, uppmanar Jan Erici till sist. Det 
är allas vårt ansvar! 
 
För förespråkarna för ”Öland en kommun” innebär 
Mörbylångapolitikernas negativa inställning naturligtvis ett stort 
avbräck, säger man i insatta kretsar till KLT/NT. Ön är idag delad 
i en sydlig nejsägarfalang och en positivare ja-falang i norr. Hur 
skall två så skilda inställningar till öns utveckling kunna samsas 
under en och samma hatt, frågar sig många.  
 
ANDERS MARELL  

 
 
 

 
Toni kommentar: ”Ön är idag delad i en sydlig nejsägarfalang och en positivare ja-falang i norr” 



Det är som Sverige i sin helhet, folket har lämnat verkligheten och saknar insikten att 
pengar måste komma in någonstans för att finansiera det gemensamma. Dålig skola 
eller bara hål i huvudet, svår fråga!  
 

 
 


