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Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik 

 

 
Tisdag 19 mars 2019.  
Plats: Kvarnviks Aktivitetshall  

 
Närvarande från Hannäs / Kvarnvik: 
Astrid-Marie Jonsson  Bror Ekström 
Cenneth Jonsson  Ove Eriksson  
Kerstin Ekström  Monika Jerrebrant Johnsson 
Anita Bodin    
 
Närvarande tjänstemän:  Närvarande politiker: 
Yasmine Dernelid  Tommy Aarna (M) 
Jennie Rothman  Lennart Pettersson (V) 
Kenth Rosén   
Peter Westerlund    
Robert Bredberg    
  

 

 
 
 
 

- Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 

 

- Presentation av arbetet med Vision 2030. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny vision för 

Åtvidabergs kommun. Visionen tar sikte på år 2030 och 

förklarar i vilken riktning kommunen ska utvecklas, vad är 

viktigt framåt? Hur vill vi att vår kommun ska se ut om cirka 

10 år? Efter presentationen blev det en liten workshop om hur 

man ser på sitt områdes roll i visionen 
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- Lägesrapport om hur uppdraget om service på landsbygden 

fortskrider.  Det har arbetats fram olika förlag på tjänster som 

kan vara aktuella för en servicepunkt i de strategiska orterna. 

Ett av dem är biblioteksombud som har prövats i ett 

pilotprojekt via butiken i Björsäter.  

 

- Kort information om Turismen. Nya besökskartan trycks till 

våren. Gruppen ska se över om något ska ändras. Fick ett 

informationsblad med information och kontaktuppgifter. 

 

 

- Genomgång och kommentarer från föregående 

minnesanteckningar 

 

- Busstrafiken  
Det har varit frågor om skolbussarna från Hannäs till 

Åtvidaberg. Skolbarnen blir hämtade av buss i Hannäs och när 

de kommer till Falerum måste de gå byta till linjebussen. 

Frågan är varför systemet är så? En av anledningarna att 

busslinjen till Hannäs lades ner var att skolbarnen inte 

räknades i statistiken. Då borde de inte räknas med i statistiken 

från Falerum nu. Varför kan de inte åka samma skolbuss hela 

vägen, då den ändå går in till Åtvidaberg? 

Varför släpps barnen av vid fritids i Hannäs trots att de inte ska 

dit? De barnen borde släppas där de blev upphämtade på 

morgonen.  

 

- Uppmuntra att åka närtrafiken istället för färdtjänst. 

 

Kommunen försöker bjuda in representant från Östgötatrafiken 

sant skolskjutssamordnaren till nästa möte.  

 

- Uppdatering om multiarenan och Aktivitetshallen 

Lördagen den 30 juni invigdes multisportarenan i Kvarnvik, 

och den 6 oktober var det invigning av aktivitetshallen.  

Det som saknas är skyltar med upp och nerfart till multiarenan. 

Frågan lämnas till trafikingenjören på kommunen. 

Även en fråga om att uppdatera toaletten på badet, samt bygga 

ut så det kan finnas ett litet förrådsutrymme för exempelvis 

gräsklippare. 
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- Feedback om bredbandsutbyggnad 

Zitius har slutat att gräva i området. Anledningen är att 

finansieringen har tagit slut. Det kommer att sökas ytterligare 

medel från  Zitius av Länsstyrelsen för att sedan återuppta 

arbetet. Kommunen tar med uppgifterna till 

fiberutbyggnadsprojektet som ITSAM driver med kommunen.  

 

 

 

 

- Avlopp Holmbo/Kvarnvik 

Kommunen har haft möten med Länsstyrelsen angående 

föreläggandet om VO i Kvarnvik-Holmbo. Åtvidabergs 

kommun anser att det är lämpligare att först utreda behovet av 

VO inom kommunens hela geografiska område och därefter 

föreslå prioriteringar och samhällsekonomiskt lämpliga 

tekniska lösningar. Ett ärende är på väg inom kommunen till 

Fullmäktige där vi föreslår Fullmäktige att ta ställning till att 

dra tillbaka uppdraget om VO i Kvarnvik-Holmbo och istället 

uppdra till kommunen att utreda behovet av VO inom 

kommunens hela geografiska område och därefter föreslå 

prioriteringar och samhällsekonomiskt lämpliga tekniska 

lösningar. 

Gällande frågor om kostnaden för att ansluta fastigheterna är 

svaret att det är rådande taxa som tillämpas. Tanken är om man 

gräver för nytt avlopp, att även samtidigt förbereda för vatten 

och fiber. Det jobbas på ärendet för att kunna lämnas till 

politiken för beslut. Prognos är att vara igång sommaren 2021.  

 

- Medfinansiering Bygdegården 

Riktlinjerna för medfinansiering är godkända av 

kommunfullmäktige. Ansökan om medfinansiering för 

tillbyggnad av nytt kök på bygdegården i Kvanvik har 

inkommit. Kultur och Fritid har mottagit ansökan, och godkänt 

ett maxbelopp. Gruppen informerade att beslutet kom fem 

dagar för sent och ansökan till Boverket hade löpt ut. Ansöker 

hos Boverket igen till nästa år.   
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Integration 

Gruppen vill anordna aktiviteter för nyanlända. De har varit i 

kontakt med olika personer via språkcaféet som biblioteket i 

Åtvidaberg anordnar. Gruppen undrar om kommunen har 

någon person som de kan kontakta när det gäller integration?  

Tyvärr finns inte det hos kommunen, utan rekommenderar att 

ta kontakt med SFI lärarna i Åtvidaberg. 

 

- Belysning  

Belysning stolpar har monteras ner på vägen mot Ukna. 

Trafikverket har med SKL ingått ett avtal som möjliggör att 

Trafikverket kan minska antalet stolpar på sina vägar. Detta 

förekommer över hela landet och kommunen blir inte 

informerad om var och om belysning monterad ner. 

Kommunen har en dialog med trafikverket. 

 

 

 

 

 

- Nästa möte 
Kommunen kallar till nästa möte i  

september/oktober 2019 

 

Tack för en trevlig kväll och god fika. 

 

 

mailto:kommun@atvidaberg.se

