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Anteckningar från landsbygdsrådet
Tid och plats
Tisdag 27 november 2018, kl. 17.00-19.30 i Tjustsalen, kommunhuset, Västervik

Närvarande
Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Conny Tyrberg (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Harald Hjalmarsson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Malin Davidsson, kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare
Daniel Niklasson, kommunstyrelsens förvaltning
Tomas Andersson, miljö- och byggnadsförvaltningen
Sofie Brorsson Candia, miljö- och byggnadsförvaltningen
Lars Kåremyr, miljö- och byggnadsförvaltningen
Conny Jakobsson, LRF kommungrupp
Per-Olof Bjerkhaug, Blankaholm-Solstadström samhällsförening
Thomas Hedfors, Gladhammars hembygdsförening
Angelika Johansson, Edsbruk
Elisabeth Johansson, Helgenäs byalag
Magnus Johansson, Gamleby intresseförening
Ola Berg, Gamleby intresseförening
Bertil Magnusson, Totebo Yxered samhällsförening
Torbjörn Gustavsson, Ankarsrums samhällsförening

1. Mötet öppnas
Ordförande Dan Nilsson (S) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Föregående anteckningar
Ordföranden redogör för anteckningarna från föregående möte den 21 augusti 2018 och
anteckningarna läggs till handlingarna.

3. Bygga på landsbygden
Sofie Brorsson Candia informerar om bygglovshandläggningen från ansökan till beslut
samt lagar och regler kring bygglov. Bland annat redogör Sofie för skillnaden mellan
bygganmälan och bygglov.
Tomas Andersson berättar om bygglovsprocessen och vad som händer efter att ett
bygglov är beviljat.
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4. Information om strandskydd
Lars Kåremyr redogör för vad strandskydd är, var det gäller, vad strandskyddsdipens är
och om det finns undantag kring det. Miljö- och byggnadsförvaltningen behandlar i
genomsnitt ca 60-70 st. strandskyddsdispensärenden om året, av dessa får ca 5-6 st.
avslag och ca 5-10 överprövas av länsstyrelsen. De allra flesta får sin dispens men miljöoch byggnadsförvaltningen ger rådet att kontakta dem i ett tidigt skede så att de kan
rådgöra på bästa sätt vid ansökan.
Lars informerar om LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge. Det finns 14 sådana
platser i kommunen. Lars redogör också för det remissvar som skickats till regeringen
angående LIS.

5. Nytt kulturmiljöprogram
Daniel Niklasson informerar om kulturmiljöprogram för Västerviks kommun.
Det gamla kulturmiljöprogrammet är sedan 1986 och det har hänt en del sen dess.
Tema i kulturmiljöprofilen är: Tjustbygden, kust och skärgård, bruksriket och Västerviks
stad. Programmet kommer att tas upp för politisk behandling framöver och programmet
beräknas vara klart om två år.
Daniel informerar om rekryteringsprocessen av ny landsbygdsutvecklare. Det är ett 70-tal
sökande till tjänsten och intervjuer är på gång. Förhoppningen är att rekryteringen av ny
landsbygdsutvecklare är klar innan jul.

6. Aktuella frågor som deltagare vill lyfta
Ankarsrums samhällsförening – Torbjörn Gustavsson
- Samhällsföreningen har haft sitt andra novembermöte. Det kom mycket folk, flera
politiker var inbjudna och det var väldigt trevligt. Bland annat var Daniel Niklasson där
och pratade om sjönära tomter. Innan mötet hade frågor skickats till
samhällsföreningen och svar på dessa frågor togs upp på mötet. Det kommer att bli
ett novembermöte även 2019.
- Önskemål om trygghetsboende i Ankarsrum finns.
- Förslag på klagomålshantering inom skolan tas upp.
Totebo Yxered Samhällsförening – Bertil Magnusson
- En grannsamverkan har startats tillsammans med Polisen och räddningstjänsten. Just
nu håller man på att bilda en kontaktgrupp med kontaktpersoner för detta.
- En hjärtstartare har köpts in, med bidrag från sparbanksstiftelsen. Den sitter utanför
affären och ett antal personer ska på utbildning i hur den fungerar.
Gamleby intresseförening – Ola Berg
- I Gamleby ser man fram emot det nya trygghetsboendet.
- Det är en del diskussioner kring biblioteksflytt och flytt av skola.
Edsbruk och Helgenäs – Angelika Johansson och Elisabeth Johansson
- I Edsbruk har hela vägen i allén rivits upp för att gräva ner nya ledningar. Detta är inte
populärt och det ska inte vara klart förrän till våren 2019.
- Önskemål finns om ny cykelväg från Coop i Edsbruk till Helgenäs.
- Skolan är trångbodd och just nu jobbar man på att hitta fler lokaler.
- Fiber är på gång i området.
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Familjeenheten har visat intresse att komma ut och stödja familjer angående t.ex.
barnuppfostran.
Det pratas om att det skulle vara bra med en fritidsgård. Fler aktiviteter behövs till
nyanlända och för att alla barn ska kunna mötas.

Gladhammars hembygdsförening – Thomas Hedfors
- Det har flyttat in sex-sju barnfamiljer i området och det är positivt. En
generationsförflyttning är på gång.
- En lokal saknas för hembygdsföreningen. Eventuellt finns en lada tillgänglig och där
kommer kommunen, Boverket och Sparbanksstiftelsen att bidra.
- Trafikverkets ombyggnad av E22 och eventuella dragningar genom samhället oroar.
- Fiber är på gång i Västrum/Gladhammar. Den senaste uppgiften är att man troligtvis
får statligt stöd, besked kommer inom kort. Man har jobbat med fiberutbyggnaden i
tre års tid. Alla fast boende kan få fiber och 90 % har tecknat avtal för fiber.
- Man ska sätta upp en hjärtstartare men vet i dagsläget inte vart den ska placeras för
att alla ska komma åt den. Kanske bygga ett litet hus/bås centralt i byn? Kan
kommunen hjälpa till på något sätt eller kanske kan man söka bidrag via
Sparbanksstiftelsen?
Blankaholm-Solstadström samhällsförening – Per-Olof Bjerkhaug
- Första spadtaget är gjort för sanering av nya kommunala parkeringen och vägen ner
till vi bryr oss.
- Affären/lanthandeln har satsat stort och man hoppas på att folk handlar ännu mer.
- Pendlingsparkeringen vid E22:an är färdig.
- En fråga om detaljplan och köp av mark i Blankaholm bollas vidare till Daniel Niklasson
på kommunstyrelsens förvaltning.
- Matmässan har gått bra och man kommer att anordna den i minst 2 år till.
- Hjärtstartarutbildning är på gång.
LRF kommungrupp – Conny Jakobsson
- Vill ha mer information om tema vägar. Gällande tunga transporter av mjölkbilar och
skogsbilar, vad görs där? Vad görs med inventeringen av små vägar?

7. Nästa möte
På förra mötet och även på dagens möte kom det förslag om att rådet ska ha ett tema om
vägar. Daniel Niklasson föreslår att en eller flera representanter från Trafikverket ska
bjudas in till nästa möte. Rådet enas om att nästa möte får temat vägar och Daniel får i
uppdrag att titta på ett lämpligt datum i februari/mars 2019 där Trafikverket bjuds in.
Flera deltagare i rådet har önskemål om att rådet i fortsättningen börjar kl. 17.30 istället.
Rådet enas om att starttiden för landsbygdsrådet ändras till 17.30 framöver.

8. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid anteckningarna
Malin Davidsson
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