Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten
Landsbygdsutvecklare
Malin Ohlsson
0490-25 41 70
malin.ohlsson@vastervik.se

Anteckningar landsbygdsråd
Tid och plats
Tisdag 11 februari 2020, kl. 17.30–20.00.
Gamleby folkhögskola, Loftagatan 36, Gamleby
Närvaro
Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C)
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), del av tid
Joakim Andersson, LRFs kommungrupp
Lena Karlsson, Västra Eds Intresse- och Idrottsförening
Thomas Svensson, Loftahammars intresseförening
Frank Karlsson, Verkebäcks byalag
Birgitta Källgren, skärgårdsföreningen
Jan Sundin, Västrums hembygdsförening
Per Karlsson, Händelöps bysamfällighet
Göran Johansson, Ankarsrum
Magnus Johansson, Gamleby intresseförening
Göran Oscarsson, Gamleby intresseförening
Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare Västerviks kommun
Gustaf Westring, Kustlandet
Jonas Ålstam, Västerviks bostads AB

Dagordning
Mötets öppnande
Mötesordförande Conny Tyrberg öppnar mötet.

Föregående anteckningar november 2019
Inga anmärkningar.

Information från Gamleby folkhögskola
Folkhögskolans rektor sedan tre år, Karin Olsson, berättade om folkhögskolans
verksamhet och historia. Mötas, lära och växa är folkhögskolans budskap. Som
organisation har Gamleby folkhögskola funnits sedan 1800-talet men sedan 1967 på
platsen där skolan finns idag. Det går ca 220 deltagare på långa kurser och ca ett
hundratal till på korta kurser. Det finns även yrkeshögskoleutbildningar, YH, som
exempelvis GTV inom tv-produktion. Mycket av utbudet utgörs av högskoleförberedande
kurser i olika spår, men det är också möjligt att läsa in grundskolebehörighet.
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Introduktion av Gamleby intresseförening
Gamleby intresseförening var värd för mötet och landsbygdsrådet introducerades till
intresseföreningens verksamhet. Föreningen är en opolitisk lobbygrupp, som funnits
sedan 1992 vad nuvarande styrelse känner till. Priset ”årets HedersGarpe” delas ut årligen
sedan dess till någon som gjort insatser för Gamlebys utveckling. I år delas priset ut på
Garpedagen den 23 augusti. I föreningens styrelse ingår 7 personer och styrelsemöte hålls
varje månad.
Viktiga frågor nu är hamnområdets avspärrning, där man vill vara med och bidra till att
avspärrningstiden blir så kort som möjligt. Det är viktigt med ett tillgängligt hamnområde.
Föreningen verkar också för bättre gång- och cykelbanor. En fråga om lutningen på en
cykelväg lyfts till samhällsbyggnadsenheten. Man följer också utvecklingen kring
Ernebergsfältet där insatser görs för att minska översvämning.
Ett trygghetsboende har nyligen stått klart. Framöver planeras också byggnation av
särskilt boende och hälsocentral. Den pågående fördjupade översiktsplanen som tas fram
för Gamleby gör att kommunen har fortsatt fokus på Gamlebys utveckling.
Aktuella frågor från kommunorganisationen
Välkomnande av nya medlemmar i rådet
De nya medlemmarna hälsades välkomna till rådet.
Information från Kustlandet
Gustaf Westring från den ideella föreningen Kustlandet informerade om Leaderperioden
2014-2020. Gustaf berättade om Leadermetoden för landsbygdsutveckling, på vilket sätt
Kustlandet kan bidra med finansiering till lokala grupper och vikten av Kustlandets lokala
förankring. Se Kustlandets hemsida http://www.kustlandet.com/ samt bifogad
presentation. Vi står inför en ny programperiod i EU 2021-2027, och Kustlandets pengar är
idag nästan slut. Det finns stora möjligheter att som förening vara med och påverka
Kustlandets kommande inriktning, exempelvis genom att det tas fram en utvecklingsstrategi för området. Landsbygdsrådet kommer att fortsätta följa bildande av nytt
Leaderområde.
Information om Bostadsbolagets uppdrag att undersöka förutsättningar för boende på
landsbygden
Bostadsbolaget har fått i uppdrag att undersöka landsbygdens bostadsbehov. Man har
valt att börja i Odensviområdet för att ha det som referensområde till kommande
undersökningar. En undersökning av bl.a. betalningsvilja för hyresrätter görs under våren
2020, och resultatet väntas till sommaren. Landsbygdsrådet vill gärna följa frågan.
Tommas hus
Frågan om tomma hus på landsbygden eller i mindre orter är återkommande inom
landsbygdsutveckling. Det har gjorts kartläggningar i andra kommuner, av både
kommunen och ideella aktörer, som lett till inflyttning. Senast har arbetet även startat i
Oskarshamn, med Hela Sverige ska levas lokala utvecklingsgrupp som projektägare.
Västerviks kommun kommer att följa deras arbete. I de flesta orter och bygder
representerade vid landsbygdsrådet upplevs det inte som att det finns tomma hus, men
det skiljer sig mycket mellan olika områden. Intrycket är att det generellt råder bostadsbrist, men där kan inventering av tommas hus eventuellt ge möjligheter till personer som
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vill bo på landsbygden. I flera arbetsprocesser kring tommas hus så väljer man också att
locka småföretagare som kan bedriva sin verksamhet på landsbygden.
Förslag om besök från organisationen Hela Sverige ska leva under mars månad
Den 9 mars kvällstid föreslås Hela Sverige ska leva bjudas in till kommunen för att
informera om sina möjligheter att hjälpa lokala utvecklingsgrupper att driva viktiga frågor.
Rådet tyckte att det var en intressant idé och landsbygdsutvecklaren går vidare med
planeringen. Separat kallelse kommer.
Föreningsgalan
Landsbygdsutvecklaren informerade kort om föreningsgalan den 2 april dit alla
föreningsaktiva är välkomna. Anmälan görs via kommunens webb. Det går också att
nominera föreningar eller personer till priser och stipendier i ca en vecka till.
https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Foreningar-foreningsliv/foreningsgalan/
Skrivelse om vägar till Landsbygdsrådet
Det är Trafikverkets väg som nämns i skrivelsen. Om saltning påverkar brunnen måste
Trafikverket informeras och kunna föreslå en lösning. Man har också ett ansvar för sin
egen brunn och dess vattenkvalité. Kommunen kommer att fortsätta påtala vikten av att
standarden höjs på de allmänna vägarna i kommunen i de samtal kommunen
kontinuerligt har med Trafikverket. Dessutom kommer författaren bakom skrivelsen att
ställa frågan på kommunfullmäktiges frågestund, så frågeställaren driver själv frågan
vidare.
Enskilda vägar
LRF framför att det inom de närmaste åren kommer krävas rustning av enskilda vägar för
att moderna lastbilar med släp ska kunna köra på dessa vägar. Det framförs att det är
viktigt att kommunens bidrag till enskilda vägar finns kvar och om möjligt ökar.
Ordföranden meddelar att kommunen för närvarande ser över regelverket för driftbidrag
och stöd till investeringar/förbättringar på de enskilda vägarna.
Här lyfts vikten av att bryggor och landningsplatser med båt också ingår som
stödberättigade. Skärgårdsföreningen skickar en lista till kommunen på de
landningsplatser på fastland som bör ses över.

Aktuella frågor från deltagare
I Odensvi tittar flera föreningar tillsammans med lanthandeln på möjlighet att ordna ett
reservelverk till området, då man ofta drabbas av strömavbrott. Det drabbar
fiberföreningen, macken och butiken.
Frågan om fiber lyfts. 95 % av kommunens hushåll beräknas ha fått erbjudande om
anslutning till fibernätet under år 2020. Kommunen har ett mål om att 100 % ska ha
möjlighet till fiber, men det återstår alltså ”vita fläckar”. I flera områden pågår
fiberutbyggnad idag. Några platser som pekas ut där fiber inte finns är södra skärgården,
Getterumsområdet samt området mellan Loftahammar och Helgenäs. Conny meddelar
att kommunen kommer att jobba för att återaktualisera fiberfrågan.

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
3 (4)

Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret

Frågan om drivmedelsstationer på landsbygden lyfts. En inventering av vilka
drivmedelsstationer som finns idag och hur dessa kan komma att påverkas av
regelförändringar under 2021 ska göras. De enkla stationerna som finns vid Ankarsrum
och Blankaholm lyfts som en möjlig väg framåt. Till det här kommer också möjligheten
med förnybara drivmedel. Kommunen kommer att se över möjlighet att bidra till
etablering av elbilsladdare på vissa orter, främst orter med kommunal verksamhet som
ålderdomshem där hemtjänsten utgår ifrån. Frågor kring elbilsladdare går att ställa till
kommunens energirådgivare Mikael Nyman, 0490-25 70 67. All rådgivning är kostnadsfri.
När äldre hus ska rivas kostar det 150 kr/ton att lämna dessa till förbränning i Västervik. I
Norrköping är det gratis, vilket gör att fler kör dit. Kan det ses över?
Övriga frågor
Det upplevs att ärenden vad gäller sanitär olägenhet eller miljöförstöring inte ges samma
tyngd om dessa sker i en mindre ort, som om det hade skett i Västerviks tätort. Politiken
och landsbygdsutvecklaren tar med sig frågan.
En fråga ställs om vad som händer med nuvarande lokal för Coop-butik i Ankarsrum när
den nya butiken finns på plats. Landsbygdsutvecklaren undersöker det.
Det lyfts att det är mycket lång väntetid vid beställning av sjukresor hos KLT. Det här
kommer skärgårdsföreningen att lyfta till KLT i en skrivelse. Skicka den till
landsbygdsutvecklaren om det är intressant att kommunen också signerar den.
Nästa möte
Nästa möte bestäms till 29 april kl 17.30. Plats är inte bestämd men meddelas i kallelsen
ca en månad innan nästa möte.
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