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Minnesanteckningar landsbygdsråd
Tid och plats
Tisdag 5 november 2019, kl. 17.30–19.30.
Tjustsalen, Västerviks kommunhus, Fabriksgatan 21.
Närvarande
Conny Tyrberg (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Harald Hjalmarsson (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen
Torbjörn Gustavsson, personligt mandat, Ankarsrum
Ellen Olofsson, LRFs kommungrupp
Jan Sundin, Västrums hembygdsförening
Frank Karlsson, Verkebäcks byalag
Ola Berg, Gamleby intresseförening
Per-Olof Bjerkhaug, Blankaholm-Solstadström intresseförening
Malin Ohlsson, Västerviks kommun, landsbygdsutvecklare

Dagordning
Mötets öppnande
Conny Tyrberg öppnade mötet.

Föregående anteckningar september 2019
Föregående anteckningar gicks igenom. Lista över undermåliga vägar från LRF ska
förmedlas till Trafikverket via kommunen. Inga synpunkter fanns på föregående
anteckningar.

Aktuella frågor från kommunorganisationen
Landsbygdsutvecklare Malin Ohlsson föredrog pågående satsningar från Västerviks
kommun, se bifogad presentation. Serviceutveckling kring Blankaholm och ett pilotprojekt
inom pakethantering pågår. Malin informerade om vilka föreningar som tar plats i rådet
efter nyår och hur det går till med nominering till nya personliga mandat.

Utvärdering landsbygdsrådet
Mötet gjorde en kort muntlig utvärdering av landsbygdsrådet i sin nuvarande form. Här är
några kommentarer:
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Ideella landsbygdsrådet skapades som en samarbetsorganisation för landsbygdens
föreningar. Att gå ihop och tillsammans ta sig an gemensamma frågor var positivt. Vid
behov bjöds politiken eller tjänstemän till möte. Det konceptet kördes i ca 1,5 år,
sedan verkar behovet av ett föreningsdrivet forum ha försvunnit. Det fungerar inte
utan politiken som aktiv part.
En viktig del i rådet är de goda idéerna att inspireras av, att få se nya möjligheter.
Vad händer mellan mötena? Hur håller vi nätverket levande mellan våra fyra årliga
träffar? Kan mellanmöten som är mindre formella ordnas?
Mer studiebesök efterfrågades.
Att få underlag med sig från mötet att diskutera i sin förening och komma in med
synpunkter till kommande möte kan vara ett sätt att använda rådet som
remissinstans.
Gamleby intresseförening representerar många föreningar, vi hade gärna haft fler
representanter.
Hur får vi givande möten med lite gnäll och konstruktiva förslag?

Malin skickar ut utvärderingsfrågor via e-post då alla deltagare inte är på plats vid dagens
möte.

Aktuella frågor från deltagare
Verkebäck
Integrationsprojektet med pingis fortgår, jobbar med att nå ut till fler. Föreningen jobbar
också med att hitta finansiering till nytt tak på Hamnmagasinet.
Blankaholm
Föreningen är glad för att kommunerna kommer att driva serviceutveckling i
Blankaholms-området.
Hamnområdet i Blankaholm ska utvecklas, men föreningen vill ha mer kontakt med nya
ägaren. Sporthallen är också i fokus, det ska byggas en ny men som också bör fungera som
möteslokal och servicebyggnad till gästhamn.
Samhällsföreningen har 40-årsjubileum under 2020 som ska uppmärksammas.
Nu finns serveringen Fenix som en nystart för rastplatsen i Solstadström. Mackägaren
Green petroleum har rustat området, och verksamheten ska drivas av det sociala
företaget Fenix som flyttat verksamheten från Blankaholms hamn.
Västrum
Mellan Helgerum och Äskestock finns ett bokskogsreservat uppskyltat, men det går inte
att stanna till där. En parkeringsplats behövs.
Tjustfastigheter äger mark vid hembygdsföreningen som man tycker ser stökig ut.
Beredskapsfrågan är viktig och borde uppmärksammas mer.
Gamleby
Man ser fram emot den nya detaljplanen och en ny hamnpromenad samt centrumutveckling. Kolonilotter är på gång samt en damm ska anläggas.
I föreningslivet händer mycket. Företagarföreningen har nystartat och isbanan är igång för
säsongen.
Turistbroschyrer för varje ort efterfrågas. Landsbygdsutvecklaren och Västervik Framåt
kan göra broschyrer på bygdernas initiativ. Det är redan vissa orter som har gjort det.
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Skicka material till landsbygdsutvecklaren så hjälps bygden, kommunen och Västervik
Framåt åt att visa upp fler orter.
Ankarsrum
Det är en ny ägare av Långsjöns camping som är ett bra tillskott i orten. Det är en
utmaning att få in besökare i Ankarsrum från Långsjön. Det har blivit väldigt fint runt
båtplatserna inne i Ankarsrum. Den nya macken fungerar bra, men det har tyvärr varit en
del skadegörelse. Det gör att orten ser sämre ut.
Arbetsmöte mellan ortens föreningar har skett där många idéer kom upp. Föreningarna
behöver fortsatt stöd i att utveckla lokalsamhället. Cykelväg från Ankarsrum till
badplatsen är ett utvecklingsprojekt, dialog förs nu med samhällsbyggnadschefen.
Det lyfts att tjänstepersoner inte svarar på e-post i tillräcklig utsträckning. Kommunen
som helhet uppmuntras att förbättra synpunktshanteringen enligt barn- och
utbildningsnämndens modell.
Landsbygdsrådet eller lokala föreningar behöver fungera som remissinstans när lokala
åtgärder ska till. Det uppskattas med medborgardialog i fler frågor.
LRF
Kommungruppen har bjudit in kommunen till studiebesök den 15 november.

Övriga frågor
Rapporter
Harald har träffat Hela Sverige ska leva och informerar rådet om deras verksamhet, se
bilaga. De finns i hela Sverige och utgörs av 5 000 lokala föreningar. Genom Hela Sverige
ska leva kan grupper få utbyte och samverkan, men man bedriver också påverkansarbete
mot kommuner och myndigheter. I vissa kommuner finns starka kommungrupper.
Organisationen kommer gärna till rådet och informerar mer, vilket rådet var positiva till.
Harald ställde också frågan till rådet angående en motion om att inventera tomma
byggnader i kommunen för att se om ägaren vill sälja. Det kan vara både bostäder och
verksamhetslokaler. Det finns flera tomma hus på olika håll i kommunen. Det är ett sätt
att marknadsföra kommunen till nya invånare, det har fungerat i ett projekt som
Falkenbergs kommun driver. Rådet är positiva och tror att flera verksamhetslokaler skulle
kunna förmedlas på det sättet. En tanke om ett liknande projekt har varit på gång i
Blankaholm men har inte satts igång.
Publicera minnessanteckningar på webben
Minnesanteckningar från landsbygdsrådet kan publiceras på webben, så att fler
föreningar kan ta del av det som diskuteras.
Handlingsplan för landsbygdsutveckling
Ideella landsbygdsrådet föredrog en plan för landsbygdsutveckling för några år sedan. Den
dåvarande politiska ledningen ska ha fått den. Den är viktig i arbetet framåt.
Nästa möte
11 februari 2020, gärna på annan ort än Västervik kombinerat med ett studiebesök.

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

