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Anteckningar från landsbygdsrådets möte den 

21 augusti 2018 

 
 

Närvarande  

Tomas Hedfors - Gladhammars hembygdsförening  
Bertil Magnusson- Totebo Yxereds samhällsförening 
Per-olof Bjerkhaug- Blankaholm-Solstadström Samhällsförening 
Elisabeth Johansson - Helgenäs Byalag  
Angelika Johansson – Edsbruk 
Birgitta Källgren - Idö 
Joakim Andersson - LRF 
Tomas Kronståhl – kommunstyrelsens ordförande 
Conny Tyrberg - kommunstyrelsens vice ordförande 
Harald Hjalmarsson - kommunstyrelsens andre vice ordförande 
 

1. Mötet öppnas 

Tomas Kronståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna till landsbygdsrådets möte.  
 

2. Föregående protokoll 

3. Kort information 

Den nya samhällsbyggnadschefen Daniel Niklasson presenterade sig kort. Och redogjorde 
sedan för hur nyrekryteringen till Landsbygdsutvecklare kommer gå till. Tjänsten kommer 
att utlysas under september och inriktningen kommer vara liknande som tidigare.  

4. Joakim Jansson – trygghet i kommunen 

Joakim Jansson gick igenom vilka resurser som Räddningstjänsten har till sitt förfogande – 
både i personal och i utrustning/transport. Att ha en geografisk spridning är viktigt, då 
antalet minuter kan ha stor avgörande på resultatet. Joakim riktade ett stort tack till de 
frivilliga resurser som hjälpt till under sommaren, genom så enkla saker som att slå med 
lövruskor i brandens utkanter så har skogsbränderna begränsats och blivit mycket enklare 
att släcka.  
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5. Per Allerth – läget i bredbandsutbyggnaden 

Per Allerth redogjorde för läget i bredbandsutbyggnaden i Västerviks kommun. Det byggs 
och ansluts på flera ställen, men för att arbetat ska bli framgångsrikt så behöver vi få upp 
anslutningsgraden. Per visade hur man kan gå in på hemsidan för att se anslutningsläget 
och planeringen i sitt närområde.  
 
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/fiberomraden/ 
 

6. Aktuella frågor som deltagare vill lyfta 

 
Gladhammar – Tomas Hedfors 
Trafik - De kommer överklaga trafikverkets beslut om vägdragning vid Gladhammar. Har 
en egen variant som har mindre påverkan och som bör vara billigare. Tomas kommer 
skicka över sina beräkningar på detta till rådet.  
Samlingslokal – Det finns behov av en samlingslokal i Gladhammar/Fårhult. Just nu 
renoveras en länga i Lunds by, och man hoppas på stöd från Boverket (50%) och 
kommunen (30%). Har fått 30 000kr från Kustlandet. 
 
Blankaholm –Per-olof Bjerkhaug 
Detaljplanen är klar och de är tacksama för att kommunen lagt ner mycket jobb på detta.  
Gästhamnsområdet är ute till försäljning. Intresseföreningen önskar att kommunen ska 
köpa. Tillsammans med Misterhultsföretagarna jobbar de med projektet 
”framtidskusten”. En del av projektet kommer handla om inventering av tomma hus, och 
identifiera tjänster som bygdens företag kan sälja till fastighetsägare. Det planeras en  
Öl- och matmässa i Solstadström 
 
Edsbruk och Helgenäs – Angelika Johansson och Elisabeth Johansson 
Kommunen har gjort satsningar på badstränderna, vilket uppskattas.  
Det önskas en säkrare övergång för gående och cyklister över E22 mellan Helgenäs och 
Edsbruk. ”Vi behöver en säker väg hela vägen.”  
Finns även behov av ökad inkludering och språkträning. Finns en fastighet till salu intill 
skolan som skulle kunna täcka lokalbehovet.  
Helgenäs har fått 212 000kr från Sparbanksstiftelsen till utegym vid badplatsen. 
Kommunen har lovat en ny lekplats intill. Byalaget arbetar med att breddar stranden och 
snyggar upp på platsen.  
 
Skärgården – Birgitta Källgren 
Bryggan vid Horn är dålig, och det behövs fler parkeringsplatser på platsen. Det behövs 
fler kollektivtrafikavgångar.  
 
Totebo – Bertil Magnusson 
Har fått ny väg till badstranden och nytt dass. Intresseföreningen kommer ha möte med 
polisen om grannsamverkan. Hoppas att det ska hända saker även i Totebo så som det 
gjort i Hjorted. 
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Hjorted – Bertil Magnusson 
Det grävs för fullt i Hjorted för bredband. De väntar på lekparken.  
 
LRF – Joakim Andersson 
Kommunen har varit hjälpsam i att hitta lösningar som bidrar till att lantbrukarna ska klara 
krisen efter torkan. Bland annat har kommunen bestämt sig för att endast köpa svenskt 
kött. Det har varit en dialog mellan kommunen och näringen.  
LRF har haft en turné hos de politiska partierna, och kommit fram till att de ska inventera 
dåliga asfaltsvägar. Tidigare var det regelbundna möten om dessa mindre vägar. Kan vara 
läge för ett sådant möte igen.  

 
 

7. Tid för nästa möte  

Nästa möte blir tisdagen 20:e november.  
17:00 till 19:00 i kommunhuset 
Tema vägar eller strandskydd.  
 

 
 


