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Nu är vi i mål med det två-åriga projektet Mera ut. Det som återstår vid skrivande 
stund är att lägga sista handen vid slutrapporten och skapa bra förutsättningar för att 
projektresultatet ska förvaltas och utvecklas på bästa sätt. Det har varit två helt 
fantastiska år och jag är tagen av vilket engagemang det finns runtom hela vår fina 
kommun. Tack alla som har varit delaktiga i både smått och stort. 

Projektresultat

Mera ut omfattar många olika aktiviteter. En stor och viktig insats har varit 

företagsrådgivningen. Många företag har under perioden mars 2021 till maj 2022 fått hjälp 

med sin affärs- och produktutveckling av Svensk Destinationsutveckling, (SveDest). 

Företagen har deltagit på inspirationsföreläsningar, workshops, gjort studiebesök hos varandra 

och har fått individuell coachning.  

Företagarnätverket Mera ut har skapats och man fortsätter att ses och planera för nya 

gemensamma aktiviteter och vidareutveckla samarbeten med att skapa paket tillsammans och 

tipsa varandra. 

Utbudet av evenemang har utvecklats genom att ett nytt skalbart evenemang, Ostkustledens 

dag. Det var premiär för Ostkustledens dag 17 september i år. 11 utställare på plats denna 

strålande höstdag, de flesta vid Naturcenter, Lilla Hycklinge och några utställare vid Eckern. 

De besökare som gästade dagen kunde diskutera vandring, natur- och kulturupplevelser, 

paddling, smaka på nygräddade napolitanska pizzor och frasiga våfflor och prova på härliga 

naturturismaktiviteter som att vandra på upplevelseslingan, paddla SUP-bräda, kajak och testa 

flugfiske. Det var både föreningar och företag som fanns på plats och skapade frön till nya 

samarbeten. Nästa Ostkustledens dag är planerad till 9 september 2023 som sammanfaller 

med ”Vandringens dag”. Vill du delta i arrangörsgrupp eller som utställare, varmt välkommen 

att höra av dig till Kristina Hägg-Blecher på Oskarshamns kommun 0491-76 42 82. 

Projektets arbetsgrupp har tillsammans med Oskarshamns kommuns kartavdelning tagit fram 

åtta utskrivningsbara PDF kartor, en för varje deletapp av Ostkustleden. 

https://oskarshamn.com/product/ostkustleden/  

Tjänsten Naturkartan, en digital karttjänst/app finns nu på plats. På naturkartan hittar man 

utöver Ostkustleden hela kommunens utbud av natur- friluftsliv och besöksmål kopplade till 

naturturism. Vårt destinationsbolag, Attraktiva Oskarshamn AB administrerar fortsatt 

https://oskarshamn.com/product/ostkustleden/
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naturkartan i samarbete med Döderhults Naturskyddsförening, (DNF) och Oskarshamns 

kommun. https://www.naturkartan.se/sv/oskarshamn  

Jag vill gärna slå ett slag för naturkartan. Upptäck de fina verktygen den innehåller på 

webben, här kan du t ex enkelt planera din vandring, jakt, inventering i skogen eller vad just 

du ska ut på. Den går även att ladda ner som app i telefonen och kan hjälpa till att hålla rätt 

rutt eller hitta tillbaka om man hamnar utanför stigen. 

Jag har i egenskap av projektledare tillsammans med Kuno Nilsson, ordförande DNF och 

Kristina Hägg-Blecher, kommunens Landsbygdsutvecklare bjudit in till markägarträffar. 

Första tillfällena ställdes in med anledning av restriktioner men genomfördes senare digitalt. 

De markägare som inte hade möjlighet att delta fick informationen från träffarna via brev. 

Projektet har genomfört en uppskattad studieresa till Skåneleden 27-28 oktober 2021 med 

representanter från företagarnätverket Mera ut, DNF, Region Kalmar län, markägare, 

Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn. Deltagarna fick möjlighet att ta del av 

goda exempel på samverkan kopplat till naturturism och leder, inspireras av företag och 

verksamheter som lyckas bra med sina produkter och nätverka och skapa relationer med andra 

platser och verksamheter. Ett av besöken var hos Region Skåne som är ledhuvudman för 

Skåneleden och Tourism in Skåne.  

Ostkustleden har fått en egen logotyp som används i marknadsföring av leden.  

https://www.naturkartan.se/sv/oskarshamn
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Nya vägledningsskyltar som ersätter äldre slitna skyltar och åtta informationstavlor, en till 

varje etappstart.  

 
Vägledningsskylt vid Lilla Hycklinge. 

 
Informationsskylt 1 vid starten till Ostkustleden i Lilla Hycklinge. 

Det har finns en ny broschyr för Ostkustleden som finns i en pappersversion och som 

utskrivningsbar PDF. Kan hämtas vid starten i Lilla Hycklinge, stadshusets reception och på 

kulturhuset. 

Länk till broschyr. https://oskarshamn.com/wp-content/uploads/2022/09/Ostkustleden_broschyr_utskrift.pdf 

Kanske uppmärksammade ni i somras minimässan som Mera ut företagen och DNF 

genomförde i ett skyltfönster vid Lilla torget i Oskarshamn. 

https://oskarshamn.com/wp-content/uploads/2022/09/Ostkustleden_broschyr_utskrift.pdf
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Som bilaga finns också det fina kartblad som företagarna tillsammans tog fram i samband 

med utställningen. 

De åtta övernattningsstugorna längs Ostkustleden är inverterade och en åtgärdslista är 

framtagen. Satsningen Gröna spåret inom kommunens arbetsmarknadsenhet har målat 

invändigt i stugorna vid Lilla Hycklinge, Hällveberg, Nynäs och befinner sig just nu i 

Lönhultsstugan. Arbetet ingick inte i projektet utan är en ren bonuseffekt som kommer att 

fortsätta med målsättningen att samtliga stugor ska fräschas upp. DNF har målat Lilla 

Laxemarstugan utvändigt. 

Projektet har arbetat med säkring av framkomlighet. DNFs ledtillsynare har inventerat leden. 

Flera broar, spänger och en trappa är reparerade i samarbete med Gröna spåret. 

Där vandringsleden passerar badplatsen i Mörtfors finns nu en tillgänglighetsanpassad 100-

meters sträcka. Fritidskontoret har ställt i ordning två parkeringsplatser för funktionshindrade 

och har placerat ut anpassade bord vid den vackra badplatsen. Grillplatsen har också blivit 

mera lättillgänglig. 
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Tillgänglighetsanpassning av Ostkustleden förbi Mörtfors badplats. 

Det har varit en stor ära för mig att få arbeta i Mera ut projektet. Jag känner stolthet över vår 

vackra bygd och alla fina människor som finns här. Det har varit både inspirerande och 

utvecklande att genomföra projektaktiviteterna. Att tillgängliggöra och lyfta våra besöksmål 

gör vår plats attraktiv, både för oss som bor här och för våra besökare. Jag vill rikta ett varmt 

tack till alla som på olika sätt hjälpt till på vägen. Nu får vi tillsammans förvalta, utveckla och 

sprida projektresultatet framåt. Jag finns kvar någon vecka till om ni har frågor, annars är ni 

välkomna att kontakta Kristina Hägg-Blecher 0491-76 42 82. 

Med vänliga hälsningar 

Niina Nordlund  

Projektledare Mera ut 

E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se  

Telefon: 0491-76 42 85 

mailto:niina.nordlund@oskarshamn.se
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