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Anteckningar landsbygdsråd 28 september 2020
Närvaro
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S)
Conny Tyrberg, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C)
Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande (M) (del av tid)
Joakim Andersson, LRFs kommungrupp (även Odensvi)
Lena Karlsson, Västra Eds Intresse- och Idrottsförening, även Helgenäs IF och byalag
Frank Karlsson, Verkebäcks byalag
Birgitta Källgren, Smålandskustens skärgårdsförening
Jan Sundin, Västrums hembygdsförening
Per Karlsson, Händelöps bysamfällighet
Göran Johansson, Ankarsrums samhällsförening
Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare
Didrik Rydqvist, biblioteket (del av tid)

Mötets öppnande
Mötesordförande Dan Nilsson öppnar mötet.

Föregående anteckningar februari 2020
Vid förra mötet kom en fråga om varför rivningsavfall kostar pengar att lämna in i
Västervik, men är gratis i Norrköping. Västerviks miljö och energi hävdar att det råder ett
missförstånd angående kostnad och hur det fungerar med rivningsavfall. Rivningsavfall
ska sorteras på återvinningscentral. Som privatperson är det gratis att lämna in avfall på
ÅVC:er överallt, men rivningsavfall i större skala måste en firma hantera. Då kostar det
pengar att lämna in avfall. Reglerna kommer dock att ses över, meddela Västerviks miljö
och energi.
Nuvarande Coop-butiken i Ankarsrum ska säljas, så ännu finns ingen beslutad användning
av lokalen.
En enkät angående behov av nya hyresrätter i Odensvi, Edsbruk och Loftahammar med
omnejd har genomförts av Bostadsbolaget. Resultatet ska tas upp i Bostadsbolagets
styrelse, där beslut tas om vidare hantering.
Översikten av viktiga bryggor för skärgårdsbefolkningen återaktualiseras.
Aktuella frågor från kommunorganisationen
Föreningsgalan inställd
Det är svårt att genomföra evenemang i den storleken vi tänkt, så nu planeras
föreningsgalan till hösten 2021. Eftersom nomineringsförfaranden genomförts och priser
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beställts kommer ändå priserna för 2020 delas ut under hösten i samband med
kommunfullmäktige.
Fiberfrågan samt mobiltäckning
Dan informerar om att Telia kommer att medverka under ett möte med kommunstyrelsen
i oktober. Kommunen kommer då att ta upp problem med nedstängningen av kopparnätet. Det är viktigt att Telia kan erbjuda alternativa lösningar till alla drabbade hushåll.
Det önskas att det informeras om fiberutbyggnaden på kommande möte med rådet.
Bokbussen
Den nya bokbussen tas förhoppningsvis i drift i början av 2021. Den fungerar som ett
bibliotek på hjul. Bussen kommer att stanna vid en plats på en förutbestämd tidpunkt.
Ibland finns möjlighet att sitta och läsa i bussen, och så klart kan man låna och återlämna
böcker. Den kan även användas i förskoleverksamhet. Har man intresse för att anmäla
hållplats i sin bygd så kan man göra det till biblioteket via 0490-255507 eller
dirk.rydqvist@vastervik.se. Vi hjälps åt att sprida intresseanmälningarna, exempelvis via
landsbygdsutvecklarens nyhetsbrev. Intresseanmälan bifogas till protokollet.
Idag finns ”Bok i butik”, som fungerar som en brygga mellan förra bokbussen och
kommande bokbuss. Man reserverar böckerna man önskar och sen tar
bibliotekspersonalen ut böckerna till servicepunkterna.
Mackuppföljning
Harald lyfter frågan om att skapa bättre förutsättningar för mackar i kommunens
landsbygder. En inventering av möjliga åtgärder genomförs. Laddstolpar för elbilar är även
dessa en del i drivmedelsförsörjningen. Läkarstationen i Ankarsrum nämns som ett
exempel på en plats där laddstolpar kan etableras. Landsbygdsutvecklaren berättar om
det arbetet vid kommande möte med rådet.
Landsbygdssäkring
Harald lyfter frågan om landsbygdssäkring som metod för att säkerställa landsbygdsperspektiv i kommunala beslut. Ett förslag om landsbygdssäkring finns med i beredningen
för den handlingsplan för landsbygderna som tas fram.
Strandskydd
En statlig utredning för att se över strandskyddet genomförs just nu. Harald sitter med
som representant i Sveriges kommuner och regioner, SKR, som kommer föreslå ett omtag
av utredningen då man inte är nöjd med resultatet.
Covid-19-arbetet
Idag har vi ett stabilt corona-läge i kommunen, men det kan vända fort exempelvis via
lokala utbrott. Kommunens organisation är dock riggad för att kunna hantera flera olika
scenarier och kan ställa om snabbt. Distansmöten är fortsatt vanliga i kommunens
verksamheter.
Nytt särskilt boende i Gamleby
Boende för äldre konstateras som en viktig landsbygdsfråga. En fråga ställs om beslutet
om nytt särskilt boende i Gamleby utifrån att det föreslås något färre platser än tidigare.
För att få plats på det som kallas särskilt boende är man ofta väldigt sjuk. Trygghets-

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
2 (5)

Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret

boende är en annan lösning i och med den åldrande befolkningen, och är en annan typ av
boende. Det är viktigt att det finns olika typer av boende för äldre.

Aktuella frågor från deltagare
Händelöp
Få aktiviteter har genomförts i sommar. Besökare har varit försiktiga. Under sommaren
har det varit trångt med parkering. Nedskräpning är också ett problem, föreningen ska
formulera skyltar om det på samfällighetens mark. En utmaning är bryggor som ska hållas
efter, som trålbryggan och en kaj inne i byn. Föreningen vill gärna ha möjlighet att söka
stöd för att rusta bryggorna, och renovera golvet i bygården. Landsbygdsrådet välkomnas
till Händelöp under våren när bygården har fått golvet renoverat. Föreningen ska jobba
för elladdning av bilar, och rekommenderades att ta kontakt med kommunens
energirådgivare Mikael Nyman, 0490-257067.
Händelöp blev utsedd till kommunens vackraste plats i somras.
Ankarsrum
Det är lugnt i föreningen pga corona, aktiviteter ställs in. Föreningen har synpunkter på
skötseln av Bruksparken. Det råder dålig kommunikation mellan Bostadsbolaget och
Västerviks miljö och energi då skötsel och underhåll har missats under sommaren. Redan
lovade insatser i form av räddningsstege, skyddsstaket längs vattnet, ny belysning har inte
skett. Föreningen har fått svar från samhällsbyggnadschefen men vill gärna komma med
inspel kring hur skötseln borde se ut. Det är även problem med vildsvin. Skyddsjakt på
dovhjort har dock fungerat positivt, man lyckades skjuta nio och det har gjort skillnad för
trädgårdarnas förstörelse.
Migrationsverkets avtal går ut, vad ska hända med husen på Tjustvägen? Förhoppningen
är att husen får vara kvar och att det hittas en ny användning. Kommunen kollar upp
frågan.
Samhällsföreningen vill göra en hemsida och kommer att kontakta landsbygdsutvecklaren
för att få tips kring om det finns stöd att få i framtagandet. Flera andra föreningar är
intresserade. Det finns stöd att söka via Kustlandet för att sprida information kring sin
förening på ett nytt sätt. Läs mer här eller kontakta landsbygdsutvecklaren:
http://www.kustlandet.com/sv/slup/
Västrum
• Parkeringssituationen vid Toven är bättre, pga att det kommit en ny granne.
• Fortsatt önskemål om underhåll av bryggan i Falkemåla, som finns på mark som
en fritidsboende äger.
• Gåsfjärden har tung trafik pga stenbrotten, ca 300 fartyg om året. Viss oro finns
för miljön, men Länsstyrelsen ansvarig för miljöprövningar.
• Föreningen har haft få aktiviteter sedan mars, inga intäkter pga marknader och
annat som ställs in.
Verkebäck
• Det är bara underhållskostnader kvar för föreningen, inga intäkter. Föreningen ska
genomföra årsmöte med reducerat antal inbjudna.
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•
•

Man jobbar fortfarande med frågan om dåligt tak på hamnmagasinet, byggnaden
har kulturklassats och ärendet måste gå via Länsstyrelsen.
Det finns också fortsatt en tomt med många skrotbilar, som inte verkar gå att göra
något åt.

Skärgårdsföreningen
Föreningen har inte haft årsmöten eller medlemsmöten. Man ska försöka komma igång
till hösten igen, om det går. Det har varit folk i skärgården i sommar med mycket båttrafik.
Lite synd att det inte gick fler turer med skärgårdstrafiken, men turerna som gått har
fungerat bra. Förhoppningen är att restaurangen på Idö blir såld till nästa säsong.
Den 26 september var det digitalt skärgårdsting, det fungerade bra. Frågor lyftes om
blåljussamverkan, fiber, kollektivtrafik och besöksnäringen i skärgården.
Föreningen vill också lyfta att det behövs åtgärder på Horns udde-bryggan, en pir skulle
behövas för att bryta vågorna. Fyruddens hamn kan vara en förebild.
Edsbruk
Föreningen har inte kunnat ha igång språkcafé men man hann dock ha årsmöte innan
pandemin.
Det är oroligt i Edsbruk, nyanlända tvingades flytta från sina lägenheter och socialt utsatta
har flyttat in istället. De boende i Edsbruk försöker ha dialog med fastighetsägarna.
Kommunen har tät dialog med Polisen och med fastighetsägarna, där kontaktpersoner har
utsetts för olika insatser så att fastighetsägarna har en enkel väg in till kommunens
stödfunktioner.
Vid ån ligger båtar lite här och där, det stör skötseln längs ån. Det finns heller inget bra
ställe att lägga i båten. Kan vi ha en översyn av den vackra parken? Ett träd växer ut i
vattnet, ska det göra det?
Det finns också önskemål kring att etablera en frisbeegolf-bana. Den skulle kunna starta
kring fotbollsplanen i Edsbruk, som ännu klipps trots att det inte spelas seriefotboll.
Föreningen har sökt pengar från Tjustbygdens sparbank, kommunen, bidrar själva från
föreningen och letar även sponsorer.
Man är tacksam för sommarblommorna men kritisk till att man som kontaktperson
behöver ösa ur jorden innan urnorna hämtas, krävs den handpåläggningen i Västervik?
Helgenäs
Ställplatser för husbilar och strandskydd har diskuterats i sommar, då det kommit många
husbilar. Man får inte driva verksamhet med ställplatser vid vattnet, så inga formella
ställplatser finns vid vattnet i Helgenäs. Därför ställer sig husbilarna vid hamnplan, som
kommunen äger. Då lånar man också toaletten som föreningen städar, och det är problem
med nedskräpning. Diskussioner pågår med kommunen i frågan.
I och med BANK street art festival så målades husfasader på flera platser. I det
uppskattade terrängloppet i Helgenäs, som var samtidigt, gjordes en konststig mellan
badet och fortet. Den kommer föreningen att utveckla.
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LRF
Flera stationer i Telias kopparnät ska släckas, vilket påverkar fasta telefoner och ADSL. För
lantbrukare är det svårast för företag med larm och övervakning. Kommunen har ingen
direkt rådighet kring telefonnätet, men kommer att ha med Telia med på ett möte i
kommunstyrelsen i oktober. Kommunen måste försöka få till en fiberutbyggnad i alla
områden, även om det är svårt och dyrt. Att alla som fått erbjudande om fiber men inte
väljer att koppla på sig är också en utmaning.
Delaktighet i debatten angående vilt efterfrågas. Västervik har en extrem vilttillgång,
vilket syns i trafikolyckor längs exempelvis väg 35. Viltskador orsakar också lantbruket
stort inkomstbortfall.
Odensvi
Badplatsen har utvecklats i år med stöd från en lokal stiftelse och Kustlandet med utegym,
boulebana och lekplats. Reservelverk ska installeras för att säkra drift av mack och butiken
vid strömavbrott, som varit vanliga i Odensvi. Toan vid badplatsen önskar man fortfarande
få på plats.
Kan kommunen se över grenar etc i allén genom Odensvi? Landsbygdsutvecklaren tar
frågan vidare.
Det efterfrågas ett staket kring reningsverket nära campingen och badplatsen. Kan
kommunen sätta upp ett staket?
Övriga frågor
Conny lyfte att fiber är på gång i Gladhammar. Det går även framåt i byggandet av
samlingslokalen i ladan vid Lunds by.
Mötet diskuterar utvecklad skärgårdstrafik till södra skärgården. Där finns färre
restauranger men fina destinationer som Händelöp, Blankaholm, Östra Skälö samt Östra
och Västra Eknö. Det finns inga konkreta planer idag för utveckling av kommunens
skärgårdstrafik men det är en god idé som kommunen tar med sig.
Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 30 november kl 17.30 i Ankarsrum. Då sätter vi även
datumen för möten 2021.
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