
Vad händer och vad har hänt på Oknö sedan förra sommaren? 

Stugföreningen satsar som vanligt på ett program inför sommarsäsongen. Förutom våra 

egna aktiviteter samverkar vi med Kaffetorpets Camping vid midsommarfirandet. Vi har 

också ett mycket bra samarbete med Mönsterås kommun, med samma målsättning att 

göra ett bra Oknö ännu bättre. Se mera i vårt programblad.  

 

Vad händer inom kommunens verksamhetsområde?  

• Det förändrade planförslaget som alla fastighetsägare fått utskickat kommer enligt 

kommunen att kunna träda i kraft under maj-juni om det inte blir några överklaganden. 

Det innebär bl a möjlighet att fälla träd på egen tomt med vissa förbehåll, ändrade regler 

kring inredd vind samt avstånd tomtgräns – komplementbyggnad. Mera information finns 

på Mönsterås kommuns hemsida.  

• Vi har fört en diskussion med kommunen om Oknös vandringsled och de bänkar som finns 

utplacerade runt ön. Vandringsleden är nu bättre utmärkt och ett tiotal bänkar är 

renoverade/nygjorda, men det återstår några till, bl. a. vid Rotholmsbadet (Talludden).   

Det är för övrigt ett populärt vinterbadställe.  Det finns över 100 bänkar på ön som 

kommunen nu har registrerat och numrerat. 

• Den nya informationstavlan vid brofästet kommer förhoppningsvis upp till 

sommarsäsongen.     

• Som den tätort Oknö är, har vi nu fått tätortsskyltar uppsatta vid bron. 

• Vändplatsen på Röskärsvägen flyttas under våren -22. 

• Solbrännan och Litorinavägens vändplaner kommer att beläggas första halvåret -22. 

• Kommunen kommer att förbättra sikten vid korsningar genom att röja 

buskar/häckar som finns på kommunens mark. I de fall oklarhet uppstår kommer 

eventuellt fastighetsägare att tillfrågas. 

• Ett stort antal träd blåste ner vid stormen i februari med många vindfällen och 

skador på hus som följd. Kommunen röjer undan på sina marker. Den stora rishög 

som legat framför båthusen sedan i höstas, flisades upp för någon månad sedan, 

men en ny hög är redan påbörjad. Där räknar kommunen med att den kommer att 

flisas redan före sommaren. 

• Sms-avisering: Mönsterås kommun har en sms-tjänst för meddelanden om t ex 

vattenavstängning eller annan viktig samhällsinformation. Även om du inte är 

skriven i Mönsterås kommun kan du anmäla dig till den. Gå in på kommunens 

hemsida: 

https://www.monsteras.se/driftinformation-och-storningar/registrera-

mobilnummer-for-sms-avisering/ för mera information och eventuell anmälan.  
 

Oknöfestivalen 

• Den 2 juli anordnas det en heldagsfestival på Oknö. Där blir aktiviteter för alla 

åldrar. Bakom arrangemanget står föreningen Oknöfestivalen, Kaffetorpets 

Camping, Oknö Stugförening och Mönsterås Kommun med hjälp av ett antal 

sponsorer. Mera information kommer.           Fortsättning, se baksidan………… 

https://www.monsteras.se/driftinformation-och-storningar/registrera-mobilnummer-for-sms-avisering/
https://www.monsteras.se/driftinformation-och-storningar/registrera-mobilnummer-for-sms-avisering/


 

Invigning av sjöräddningens nya båthus  

• Det nya båthuset vid räddningsstationen i Lakhamn invigs officiellt för 

allmänheten lördagen den 18 juni med många aktiviteter. 

 

Övriga verksamheter på Oknö 

• Kaffetorpets Camping har ökat med flera ställplatser och även utökat sitt område 

genom att man fortsättningsvis också arrenderar marken vid stora scenen. Under 

sommaren planeras flera musikevent mm där inklusive Oknöfestivalen 2 juli. 

Campingen öppnar 9 april. 

• First Camp kommer även i år att ha en mindre servicebutik och driva restaurangen 

i egen regi. I samband med Oknöfestivalen 2 juli ordnas underhållning och 

servering. Campingen öppnar 8 april och restaurangen 17 juni. 

• Restaurang Vass Oknö Krog hade en mycket bra säsong förra sommaren med både 

glasscafé och matservering. Till årets säsong kommer man förutom restaurangen, 

att ha en glasskiosk i anslutning till restaurangen. 

• Brödförsäljningen vid gamla färjeläget med frallor, matbröd, wienerbröd mm från 

Lilla bageriet öppnar som vanligt efter midsommar. 

• Försäljning av glass, kaffe läsk mm vid gamla färjeläget från foodtrucken 

”Nostalgia af Oknö” blev en succé förra sommaren och öppnar i år igen till 

sommarsäsongen. 

• Stugföreningen kommer att fullfölja ommålningen av Kaffetorpets scen klart till 

Oknöfestivalen 2 juli, då en allsångskväll där är en av programpunkterna. 
 

Är du intresserad av att hjälpa oss att göra ett bra Oknö ännu bättre?  

Det finns plats att vara med oss vid våra aktiviteter i sommar t ex bingopromenaderna, 

valborg, midsommar eller kanske vid underhållsarbete vid Kaffetorpet. Hör av dig till 

Ingemar Alexandersson mobil 070-130 19 99 eller mail: ingemar.rockstrom@gmail.com  

Det finns också möjlighet för dig som är intresserad att delta i styrelsen eller vara med i 

valberedningen. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen. 

Hälsningar och en skön oknösommar önskar styrelsen i Oknö Stugförening! 

mailto:ingemar.rockstrom@gmail.com

