
STRATEGISKA GRUPPEN HANNÄS
Tisdagen 11 Oktober 2022 18.00- 21.00

Plats: Kvarnviks Bygdegård

Närvarande tjänsteperson: Närvarande politiker:

Närvarande från Hannäs: Närvarande digitalt:

Öppnade mötet och hälsade alla välkomna och presenterade
dagordningen för kvällens möte
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● VA-Området

Med på mötet är VD´n för Åtvidabergs Vatten och Renhållning
som ger en uppdatering avseende verksamhetsområdet.
Lite historik.
Miljötillståndet för verksamhetsområdet lämnades in till
miljökontoret under 2020. Beslutet från miljökontoret blev
sedan överklagat och ärendet hamnade hos Länsstyrelsen. Då
Länsstyrelsen har mycket att göra vilket resulterar i långa
ledtider, så har inte handläggningen av ärendet påbörjats och
det finns ingen prognos i nuläget när det kommer att hanteras.
Det kan ta ännu ett år innan Länsstyrelsen tar tag i ärendet,
och från ett beslut ytterligare 1 till 2 år till innan VA- området
kan färdigställas. För att hantera nuvarande situation kan det
komma att krävas tillfälliga lösningar under tiden fram tills att
miljötillståndet blir klart.
VA-området berör cirka 40 fastigheter. Anslutningskostnaden
för fastighetsägarna inom verksamhetsområdet är enligt
gällande anläggningstaxa, som gäller i hela kommunen.

● Fiberutbyggnaden

Kommunen har ansökt om medel för fiberutbyggnaden i
Kvarnvik/Holmbo området hos Post & Telestyrelsen.
I området Rumma är fiberutbyggnaden är i sin slutfas.
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● Belysning

Vattenfall byter ut stolpar mot Hällingsfall.
Det finns nu ett politiskt beslut att byta ut gatubelysningen mot
Hällingsfall och Gata & Park enheten har fått i uppdrag att
lägga en beställning hos Vattenfall att byta ut dessa stolpar.

Gruppen vill sätta upp egen belysning i egen regi vid
bygdegården.

o Resultat Enkätundersökningen

Under maj månad fick alla deltagare i de olika strategiska
grupperna ett mail med en enkätundersökning om just den
strategiska gruppen.

Summering frågor om bakgrund upplägg och rutiner för
samtliga utvecklingsgrupper

- Totalt antal svar var 15 stycken, varav 1 svarande från
Hannäs strategiska grupp. Deltagare - majoriteten från
föreningar

- Mötesfrekvens - majoriteten tycker 2 ggr per år är
tillräckligt och man vill ha fysiska möten
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- Inbjudan - majoriteten tycker att 2-4 veckor innan är
tillräcklig framförhållning och vill anmäla sig via e-post

- Mötesagendan - vill majoriteten ha 1 vecka innan mötet
- Egna möten mellan mötena med kommunen - Har cirka

en fjärdedel
- Information från dialogmötet kommuniceras framförallt

vidare vid föreningsmöten eller liknande
- Majoriteten för vidare frågor från sitt omland till

dialogmötet med kommunen
- Nästan jämn könsfördelning bland de svarande, en lite

större andel äldre svarande 66-79 år

Det ställdes 6 frågor om hur man upplever att dialogforumet
fungerar och om det ger resultat. Frågorna fick ett medelvärde
på 86,6% och slutsatsen är att grupperna i stort är nöjda med
dialogforumet men det finns utvecklingsmöjligheter.

● Mobilitetsprojektet SuRuMo - Status

I början av 2022 fick länets kommuner förfrågan från Region
Östergötland om att vara med i ett mobilitetsprojekt - MaaS.
En definitionen av Mobility as a Service - MaaS är; Ett system
som kombinerar olika transportslag från olika  leverantörer och
hanterar allt från reseplanering till betalning.
Eftersom det saknas linjebunden kollektivtrafik i Hannäs
socken tog Åtvidabergs kommun kontakt med representant för
strategisk gruppen i Hannäs och frågade om intresse fanns att
delta som pilotområde och fick ett positivt svar.

Projektets mål:
- Ta fram en arbetsmetod som involverar landsbygden och
uppmuntrar till samarbete.
- Utveckla ett verktyg för att mäta trafikströmmar och resvanor
i närtid
- Implementera mobilitetslösningar i pilotkommuner, till
exempel i form av en samåkningsapp för att ge fler möjlighet till
hållbara och effektiva transporter
- Skapa nya affärslösningar i de piloter där “testet” kan
fortsätta att fungera
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Status just nu - SuRuMo
Ansökan skickades in i början av mars 2022.
Ansökan har gått vidare till steg 2 i ansökningsprocessen.
Förväntas besked om beslut i slutet av året.
Uppstartsmöte för projektet förhoppningsvis vid årsskiftet
Formera en tanke om en lokal arbetsgrupp - vilka kan vara
intresserade av att ingå?
Kontaktperson - Återkoppla möjliga personer till arbetsgrupp
till kommunen.

-

● Övriga Punkter

Leader
Ny programperiod 2023-2029
Informationssatsningar kommer att ske under våren 2023.
Fråga från Leader gällande mikrostöd:
- Vad behöver man kunna söka för?
Vänta inte med att söka!
Begränsat antal ansökningar beslutas under våren.
Kom ihåg att företag kan söka!

Vinterbelysning
Det har köpts in vinterbelysning i samarbete med Hannäs IF
som placeras vid affären i Kvarnvik
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o Utvecklingsstöd för strategiska orter

För Hannäs socken har 3 ansökningar om det nya
utvecklingsstödet för de strategiska orterna 2022 inkommit;

Kvarnvik-Hannäs bygdegårdsförening 25 000 kr
(Föreläsningsserie om Energi och Miljö)
Hannäs Hembygdsförening 15 000 kr
(Tidsbestämning mangårdsbyggnaden
i Domarvik)
Hannäs Idrottsförening 25 000 kr
(badflotte, hastighetsmätar, julbelysning) 65 000 kr

Föreningarna berättade om sina ansökningar och strategiska
gruppen diskuterade fram förslag till beslut till
samhällsbyggnadsutskottet som fattar beslut på utskottets
mötet i november. Strategiska gruppen föreslår att Hannäs
idrottsförening beviljas 25 000 kr i stöd, se förslag om
prioriteringsordning i bilaga 1.
Politiskt beslut tas på samhällsbyggnadsutskottets möte i
november 2022. (Se beslutsunderlag bilaga 1)
Gruppen lyfter frågan om Åtvidabergs kommun med andra
medel kan bekosta en badflotte eftersom det är en kommunal
badplats och undersöka möjlighet att sätta upp
hastighetsmätare.

Nästa möte
Frågan om det gemensamma mötet med alla de
strategiska grupperna finns kvar. Detta är planerat till
våren 2023.

Kommunen kommer att kalla till vårens möte.

Tack för en trevlig kväll.
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