
Hannäs - Noteringar från genomgång av förslag om service i Hannäs strategisk grupp 2018-10-16  
 
1. Mitt förslag gäller för orten: 
 
 

Svar  Antal  

Hannäs  14 

2. Mitt förslag gäller: 
 

Svar  Antal  

Året om  14 

Under sommaren 0 
 

 
3 a) Förslag på kommunal service som jag saknar och har behov av på min närmaste strategiska ort. 
 

Förslag Möjligt att arbeta 
vidare med?  

Vem gör vad 

* Bussförbinelse * Bra skolbussar som är anpassade för schemat 
eleverna går. Idag orimliga väntetider. * Möjligheten att se till 
individens bästa när det gäller invånare som bor i gränslandet. Är 
det närmare till en annan kommun så borde man få möjligheten att 
välja vart man vill tillhöra eller åka. 

Ja, vissa  Bussförbindelse - Pågående fråga i den strategiska gruppen och 
synpunkter framförs till Östgötatrafiken, se mötesanteckningar. 
Skolbussar - dialog pågår mellan skolskjutssamordnare, skola och 
föräldrar. Valmöjlighet för boende i gränsland - Enligt strategiska 
gruppen finns idag bättre valmöjligheter än tidigare exempelvis vilken 
vårdcentral man vill tillhöra Åtvidabergs eller Valdemarskvik och för 
närtrafiken kan man välja vilken av orterna man vill åka till. Det 
bedöms inte finnas behov av att arbeta vidare med frågan.  

*Information om kommunal service *  Typ seniormässa 
www.valdemarsvik.se/seniormassa 

Ja  Information om kommunal service - tas med som ett förslag till den 
utredning som pågår om utökad kommunal service via lanthandlare. 
Seniormässa - förslaget skickas till kommunens folkhälsosamordnare 

Då kollektivtrafiken endast når ner till Falerum. Lånecyklar i Falerum 
som kan lämnas tillbaka i Hannäs. Eller tvärtom. Likt ”citybikes” i 
Stockholm. En slags bokning via app och lite ktr av kommunal 
personal att det finns cyklar fördelat på varje avlämningsställe. 

Nej  Strategiska gruppen bedömer inte att det finns tillräckligt behov av 
lånecyklar för att arbeta vidare med frågan. 

Ett samarbete med Valdemarsviks kommun att upphandla 
busstrafik. En tur på morgonen och två olika på eftermiddagen. 

Eventuellt  Kommunen har tidigare ställt frågan till Valdemarsviks kommun och 
kan ställa frågan igen.  

Fiber. BUSS.  Ja  Fiber - Pågående fråga i strategiska gruppen. Buss - se ovan förslag.  

Jag saknar ett postombud till Sjöberga Lanthandel  Ja  Postombud - lanthandeln saknar helt utlämning av paket. Kommunen 
lyfter frågan med andra kommuner i regionen för att se om de har 
samma problem.  

Kollektivtrafik!  Förslag framförs 
till utföraren 

Se ovan förslag 

Kommunalt vatten   Pågående fråga i strategiska gruppen.  

Någon typ Fixar Kalle  Eventuellt  Det finns kommuner som har någon som utför enklare tjänster i 
hemmet i syfte att minska fallolyckor och samtidigt se över 
säkerheten. Förslaget framförs till hemtjänsten. 



3 b) Skulle du vara intresserad av att hämta ut och lämna tillbaka reserverade böcker från Åtvidabergs bibliotek i din närmaste lanthandel? 
 

Svar  Antal  

Ja  7  

Nej  3  

Vet inte  3  

Inte svarat  1 

 
4. Förslag på kommersiell service som jag saknar och har behov av på min närmaste strategiska ort. 
 

Förslag  Möjligt att arbeta 
vidare med 
frågan  

Vem kan göra vad?  

Det jag saknar mest är att kunna hämta ut paket från posten här ute 
på landsbygden, då vi ändå har 3 mil in till Åtvidaberg där det 
närmaste postombudet finns. Skulle ju även spara på miljön om 
postbilen som ändå åker hit ut levererar paket till Ica nära där man 
kan hämta ut dem istället.  

Ja  Se tidigare förslag om postombud 

Fiber. Buss.  Ja vissa  Se tidigare förslag  

Fotvård Buss Skynda på lägenheter i Kvarnvik Ja vissa  Fotvård - förslaget framförs till Näringslivscentrum och vårdcentralen. 
Buss - se tidigare förslag. Lägenheter i Kvarnvik - Frågan behöver 
hanteras i rätt ordning. Innan en avstyckning kan ske för exploatering 
för bostäder behövs en detaljplan. Nu behöver en ansökan om 
planbesked lämnas in till kommunen. 

Fotvård  Förslag framförs 
till utföraren  

Se ovan förslag Någon som kunde ha olika hjälp-behov när jag tex kör 
fast med gräsklipparen, eller när någon mindre fadäs har hänt. Typ 
hjälp med gardinbyte. Eller snöröj framför trappan. Någon man kan 
ringa i närområdet, eller bara "prata".. Eftersom vi har 3,5 mil till Åtvid 
Eventuellt Om intresse finns hos någon lokal företagare kan denne 
arbeta vidare med frågan.  

Utegym Gratis samlingslokal (befintlig finns om den kan renoveras) 
med ansökta pengar som bör beviljas.  

Eventuellt  Utegym - kommunen tar med sig förslaget. Sökta medel till 
samlingslokal - riktlinjer för medfinansiering är antagna. Kommunen 
har mottagit ansökan och påbörjat handläggning.  

Vi har en fantastisk bra service tack vare Sjöberga lanthandel och 
det borde uppskattas mer av kommunen. För om inte den 
samlingsplatsen och servicen fanns så skulle kommunen behöva 
mer mer på tjänster och service på vår ort. (Tex Linköpings kommun 
har avsatt medel till servicepunkter på landsbygden)  

Ja  Utredning av möjligheter till utökad service via lanthandlare pågår och 
man tittar bland annat på andra kommuners system för 
servicepunkter. 

Våra fantastiska handlare i Kvarnvik kan bistå med allt sådant som 
man kan önska sig. 

  



5.  Vilken tycker du är den viktigaste service som bör finnas lokalt i butik/café (oavsett om den finns idag eller inte). Välj max fem alternativ. 
 

Svar  Antal  

Postombud  11  

Kiosk  1  

Drivmedelsförsäljning    13  

Ombud för spel  2  

ATG  1  

Fikahörna  2  

Laddning av resekort för allmänna 
kommunikationsmedel  

 
1  

Apoteksombud  12  

Information om besöksmål  0  

Kontantuttag  4  

Återvinningsstation  7  

Mötesplats i bygden  1  

Wifi  1  

Livsmedelsförsäljning  12  

Information om aktiviteter i bygden  1  

Ombud för systembolaget  4  

Insättning av pengar  0  

Pantmöjlighet  1  

Information om kommunal service  1  

Annat  2 

 


