Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik
Tisdag 17 oktober 2017.
Plats: Kvarnviks Bygdegård
Närvarande från tjänstemän:
Robert Bredberg
Henrik Lange

Närvarande politiker:
Thomas Lidberg (S)
Joakim Magnusson (C)

Närvarande från Hannäs / Kvarnvik:
Kerstin Ekström
Lina Svensson
Christian Lundquist
Monika Jarrebrant Johnsson
Anna Eldåker

Helen Jarrebrant
Maria Nilsson
Anita Bodin
Anna-Karin Timan

Vid anteckningar Peter Westerlund

Henrik Lange öppnade mötet och hälsade alla välkomna och
presenterade dagordningen för kvällens möte



Genomgång av föregående anteckningar

o Uppdatering av Leader projektet
Jordbruksverket har nyligen startat handläggningen av ansökan
för aktivitetshallen, så arbetsgruppen börjar planera hur arbetet
ska fortlöpa. När det blir klartecken från Jordbruksverket
kommer uppförandet av aktivitetshallen påbörjas.
Förhoppningen är att startskottet går av stapeln redan under
2017, beroende på hur vintern blir eller senast till våren.
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o Badplats
Gruppen har varit i kontakt med Johan Gustafsson,
verksamhetschef gata och park, angående badplatsen.
Gruppen mailar över uppgifter när allt är klart med
multiarenan för att då samordna med kommunen.
Johan Gustafsson har informerat internt inför mötet att
badplatsen är med i vårens planering. Nya kontakter tas med
Johan.
o Telefoni och fiberutbyggnad
- Telefoni. Telia har i maj månad släckt ner den fasta telefonin
via kopparnätet. Merparten av abonnenterna har fått ny
utrustning men för en del är det fortfarande problem. Det finns
en oberoende kundtjänst som hjälper till med övergången.
Telekområdgivarna är helt kostnadsfri.
https://telekomradgivarna.se
Om det fortfarande återstår problem så ska Post och
Telestyrelsen kontaktas.
https://www.pts.se/
-

-

Mobilt. Det finns många ställen i området som
mobiltäckningen är dålig och ibland obefintlig.
På Täckningskollen kan man se olika telebolag och hur
deras tjänster fungerar.
http://www.tackningskollen.se
Välj område och kommun på kartan.
Fiber Zitius håller på att lägga ner fiber i Valdemarsviks
kommun och kommer även att gräva ner i och runt
Sjöberga och Holmbo. Att ansluta med Zitius kommer att
kosta 22,000:-. IP-Only är också aktiva i området för att se
om de kan få ett upptagningsområde. Det området som
berörs mest är Rumma och mot Fröjerum.
Anslutningskostnaden för IP-Only är 19,600:-
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o VA området
Många fastighetsägare är oroliga för kostnaderna för
det nya VA området i Kvarnvik- Holmbo. Robert
Bredberg förklarade att ett föreläggande från
Länsstyrelsen har satt igång processen. Kommunen
och Länsstyrelsen kommer att mötas i november för att
diskutera kostnadseffektiva lösningar. Det avser
spillvatten för verksamhetsområdet. Vidare är det svårt
för kommunen att kunna ge fortlöpande information då
det inte finns information att ge

o Köket på bygdegården
För att renovera och uppgradera köket på bygdegården
har det sökts bidrag från Jordbruksverket. För att
ansökan ska kunna godkännas krävs att kommunen går
in som medfinansiär.
Då kommunen inte har några riktlinjer för
medfinansiering så har det blivet ett avslag på ansökan.
Riktlinjer för medfinansiering är på gång.
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o Övrigt.
- Förskolan i Hannäs
har idag 19 förskolebarn. Tillståndet är på 20 barn.
De önskar mer samverkan med kommunen.
Rekommendationer är att ta kontakt med skolchefen
Hans Grimsell.
-

Busstrafiken
Busslinjen 535 är saknad. Om kommunen kan i
dialog med Östgötatrafiken lyfta fram frågan om den
åter kan köra sträckan till Hannäs. Om inte bara två
turer per dag.

-

Busskur
Ett önskemål är att uppföra en busskur vid förskolan
i Hannäs för att ge lä till barnen i dåligt väder, samt
öka trafiksäkerheten. Frågan har tidigare lämnats till
Kristina Andersson, trafiksamordnade på
kommunen.

o Nästa möte
Planeras till mars 2018.
Peter Westerlund återkommer med förslag i början av
2018

Tack för gott kaffe och macka
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