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Västerviks kommun informerar om
landsbygdsutveckling
Efter sommaren har saker börjat röra på sig igen. Många har vant sig vid det nya normala,
i form av fysisk distans och webbmöten. Det går fortsatt bra att kontakta mig via e-post
eller telefon, och kanske även träffas för att prata om era tankar kring er ort eller bygd.
Hör av er för att få tips kring finansiering av era idéer, frågor om hur kommunen jobbar
med en viss fråga eller diskutera något annat som har med landsbygden att göra. Mina
kontaktuppgifter är malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70.
Tipsa gärna andra intresserade om att det här nyhetsbrevet finns genom att skicka det
vidare. Hör av er med er e-postadress om ni vill vara säker på att få alla utskick.

Inställd föreningsgala 2020
Tyvärr har kommunen beslutat att ställa in föreningsgalan. Istället ser vi fram emot en
gala under 2021. Inget datum är ännu satt, men vi siktar mot en gala hösten 2021. Under
kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2020 så kommer priserna från den
inställda galan delas ut. Eftersom vi hann få in nomineringar vill vi ändå uppmärksamma
föreningslivets prestationer. Tyvärr kommer ingen publik att kunna vara på plats, utan
enbart pristagare bjuds in. Priserna delas ut tillsammans med kommunens årliga
stipendier för årets föreningsledare, årets kulturstipendium och årets ideella
samhällsutvecklare.

Kontakt med kommunen
Vill du klaga, komma med synpunkter, felanmälan eller har frågor om en specifik
verksamhet? Då är ett tips att börja här: https://www.vastervik.se/Kommun-ochpolitik/Dialog-och-synpunkter/Synpunkter-klagomal-felanmalan/
Via länken hittar du information om e-förslag, hur du skickar in en synpunkt, våra sociala
medier, allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige och andra insatser kring dialog.

Kustlandet och kommande förlängning
Just nu pågår diskussioner kring hur kommande Leaderperiod ska se ut i EU. Eftersom
beslut kommer att dra ut på tiden så väntas beslut under hösten 2020 om att förlänga
nuvarande Leaderperiod till 2022. Det gör att det troligtvis kommer gå att ansöka om mer
pengar från Kustlandet. Så har du idéer är det hög tid att höra av sig för att undersöka hur
ett projekt skulle kunna utformas.
http://www.kustlandet.com/sv/om-kustlandet/nyheter/read/127/2020-09-07/merapengar-och-forlangning/
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Skärgårdsting 26 september
Den 26 september hålls skärgårdsting. Tinget är i år digitalt och pågår kl 9-12.30 via Zoom.
Anmälan görs till Valdemarsviks kommuns växel på telefon 0123-19100 eller e-post till
vaxel@valdemarsvik.se. Anmäl er senast 23 september.
Vi hoppas på god uppslutning från skärgårdsbor, delårsboende, fastighetsägare, näringsidkare, politiker, myndigheter, kommuner, organisationer och föreningar med intresse för
skärgårdsfrågor. Under mötet finns det möjlighet att diskutera aktuella skärgårdsfrågor
med företrädare för organisationer, kommuner, regioner och länsstyrelsen. Vi får också
rapporter både nationellt och lokalt om hur skärgårdens besöksnäring påverkats av den
rådande pandemin.
Hör av er till landsbygdsutvecklaren för att ta del av fullständig inbjudan till tinget, eller
titta på skärgårdsrådets Facebooksida: https://www.facebook.com/Skargardsradet/

Hälsningar från landsbygdsutvecklaren!

Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning

Det går också att följa landsbygdsutvecklingen i kommunen via Facebook: ”Landsbygd
Västervik”. https://www.facebook.com/landsbygdvastervik/
Hantering av personuppgifter:
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattssakerhet/hanteringav-personuppgifter/
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