Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik
Tisdag 26 mars 2018.
Plats: Kvarnviks Bygdegård
Närvarande tjänstemän:
Robert Bredberg
Henrik Lange
Patrick Friberg
Peter Westerlund
Närvarande från Hannäs / Kvarnvik:
Kerstin Ekström
Lina Svensson
Bror Ekström
Monika Jarrebrant Johnsson
Anna Eldåker

Närvarande politiker:
Lars-Åke Bergstrand (S)
Bo Hasselblad (M)
Jeanette Bolin (C)

Helen Jarrebrant
Maria Nilsson
Anita Bodin
Cenneth Jonsson

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



www.atvidaberg.se

Kommentarer av föregående anteckningar

-

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.
Kommunen har påpekat önskemålet till
Östgötatrafiken/Region Östergötland

-

Busskur
Busskuren i Hannäs är flyttad till förskolan

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

o Wifi4eu
Eu har ett projekt som ska främja gratis wifi på
offentliga platser. WiFi4EU ska ge snabba
uppkopplingar till alla invånare och besökare på viktiga
offentliga platser i hela EU, till exempel parker, torg,
bibliotek och offentliga byggnader.
o Anslagstavla
Det visades upp ett korrekturunderlag för kartmaterialet
som kommer att sättas upp på anslagstavlan som också
är reklamfri. Sonja Palmquist tar kontakt med AnnaLena Grusell, Verksamhetschef, turism kultur fritid
angående befintligt material till anslagstavlorna.

o Uppdatering om multiarenan.
4 december 2017 var jordbruksverket klara med sin
handläggning och projektet kunde starta.
22 januari 2018 är marken iordninggjord där hallen ska
stå.
Grunden till Aktivitetshallen är klar.
Även Multisportarenan är beställd och finns också
levererad.
Just nu jobbas det på den första redovisningen av
projektet till Jordbruksverket
När snö och kyla försvinner kommer Astrid-Marie
Jonsson att ta kontakt med Johan Gustafsson,
Verksamhetschef Gata & Park, för röjning på
tennisplanen och ner mot badplatsen.
Projektet beräknas vara klart i tid, 2018-06-30.

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

o Feedback om bredbandsutbyggnad.
Idag är det Zitius och IP-Only som agerar i trakterna. Nu
är Zitius ute och ser var de ska gräva. Det sker i samråd
med berörda markägare och trafikverket. För Zitius
gäller området Fåfalla-Holmbo-Kvarnvik-Larum-NoraHällingsfall-Rumhult-Gärdsnäs-Slottet.

o Förskolan
Sedan förra mötet har det tagits en kontakt med Hans
Grimsell, Barn- och utbildningschef i kommunen.
Det har blivet en jättebra dialog med kommunen och
förskolan har fått utökat till 25 platser nu. Kvalitén har
blivet mycket bättre med dialogen med Hans Grimsell
och Hillevi Säberg.

o Avlopp Holmbo/Kvarnvik
Länsstyrelsen har lagt ett föreläggande på kommunen
att anlägga ett verksamhetsområde för spillvatten.
Staten ser nu över lagstiftningen så att den blir
samhällsekonomiskt riktig. Kommunen väntar just nu
på en utredning som miljö och energi departementet
ska vara färdiga med i april. Där efter kommer en ny
kontakt tas med länsstyrelsen.
Provtagning på grund och ytvatten visar inga
anmärkningar som det är idag. När/om det blir ett
verksamhetsområde så är det kommunen som står för
byggnation och drift. Boende är i stort sett positiva till
ett verksamhetsområde. Det som oroar mest är den
kostnaden som blir.
Kommunen kommer att återkoppla när utredningen är
klar och det finns information om hur det ska gå vidare.

o Medfinansiering Bygdegården
I Planerings- och ekonomiutskott som är i april.
Där kommer riktlinjerna för medfinansiering. Därefter
kommer de till kommunstyrelsen. Före semestern
borde riktlinjerna finnas till beslut.
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o Övrigt
En fråga om hur sjuktransporter samordnas. Eller
rättare sagt inte samordnas. Taxi hämtar upp och kör
till vårdcentralen en och en. Även tillbakaresan kan
innebära långa väntetider då sjuktaxi endast kör en
person åt gången. Det känns väldigt kostnadsineffektivt och inte speciellt miljövänligt att samåkning
inte kan ordnas. Lars-Åke Bergstrand påpekar att
Kristina Andersson, trafiksamordnare på kommunen
har haft dialogen många gånger med berörda parter.
Efter ny upphandling kör det nya bolaget enligt
bokningscentralen. Det föregående bolaget var lite mer
flexibla i förhållande till bokningscentralen.
Vägnätet är i dåligt skick. Tidigare diskuterades att det
skulle satsas resurser på en av vägarna. Gruppen undrar
vad som hände med den dialogen?
Kommunen tar frågan med hem och ser vad som finns
skrivet sedan tidigare.
Information lämnad till gruppen om turismnäringen i
kommunen. Turistinformationen är öppen året om nu
när nya biblioteket har öppnat. Kontakt information till
kommunen finns på informationsbladet.
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o Fritid och föreningsinformation.
Patrick Friberg är fritidsutvecklare på kommunen och
berättade lite om vad som är på gång.
Digitalisering av föreningsregistret så föreningarna
själva kan gå in och ändra sina uppgifter. Bidragsdelen
kommer också digitaliseras. Nya riktlinjer för
föreningsstöd tas fram under året. Inbjudan till
föreningar kommer ang. nya riktlinjer.
Malin Forsling- Parborg, kulturutvecklare på kommun
söker föreningar att samarbeta med kring
sommarlovsaktiviteter.
Kommunen har blivet tilldelad ca 200000 för
lovaktiviteter utöver sommarlovet. Det finns möjligheter
att inkomma med förslag på lovaktiviteter.
Malin Forsling- Parborg, malin.forslingparborg@atvidaberg.se
Patrick Friberg patrick.friberg@atvidaberg.se

o Nästa möte
Kommunen kallar till nästa möte i oktober

Tack för en trevlig kväll och god fika.
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