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Anteckningar landsbygdsråd 3 maj 2021 

Deltagare:  
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande  
Fredrik Lindwall, kommunstyrelsen förste vice ordförande  
Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsen andre vice ordförande 
Birgitta Källgren, Smålandskustens skärgårdsförening  
Maria Malmlöf, Mellanskärgårdens intresseförening  
Göran Johansson, Ankarsrums samhällsförening  
Joakim Andersson, LRFs kommungrupp  
Per Karlsson, Händelöps bysamfällighet  
Ola Berg, Gamleby intresseförening  
Karl Åke Bäckmark, Hallingebergs hembygdsförening  
Lena Karlsson, Västra Eds intresseförening  
Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare 

Mötets öppnande 

Nya deltagare välkomnas.  

Föregående anteckningar  

- 

Aktuella frågor från deltagare  

Ola, Gamleby  
Silon är köpt av kommunen och ska rivas. Bra att platsen utvecklas. Ett vägarbete pågår 
mellan torget och centrum. Det gör det svårt att ta sig fram, arbetet ska pågå en längre 
tid. Det ska ordnas en tipsrunda i Gamleby för att aktivera besökare och Gamlebybor. 
Kommunen är initiativtagare. Torghandeln har skiftat ägare till Byfiket. Många möten är 
skjutna på framtiden, det digitala är en utmaning för en del.  
 
Per, Händelöp 
Just nu bildas en sk äkta samfällighetsförening. Fortsatt oklart kring om Skärgårdens dag 
blir av. Längst ut vid kajen äger hamnföreningen hela udden. Samhälligheten kan inte 
driva utvecklingen av den platsen men hamnföreningen vill inte ha fler besökare. 
Samfällighetsföreningen uppmuntras att ha dialog med kommunen i frågan om det är 
aktuellt.   
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Lena, Västra Ed  
Frisbeegolf-bana är byggd, 9 hål är klara och den har blivit populär. 9 hål till kommer. 
Samhällsbyggnadsenheten på kommunen går in med medel för fortsatt utbyggnad, och 
även sparbanksstiftelsen. Bruksgården behöver ordnas till framöver. Annars går mycket i 
föreningslivet på sparlåga.  
 
Karl Åke, Hallingeberg 
Hembygdsföreningen försöker hålla i gång möten, försöker hålla årsmöte. Det är svårt att 
planera långsiktigt så midsommarfirandet ställs in. Kyrkan är stängd för renovering, 
svårare att samverkan med kyrkan nu. Nytt för i år är ett projekt för att så lin. 
 
Göran, Ankarsrum  
Lugnt i föreningsarbetet, det är digitala möten. I orten njuter man av nya Coop. 
Stadsarkitekten ska ha möten med samhällsföreningen om skötsel av bruksparken. 
Fortsatt mycket vilt i trädgårdarna, särskilt dovhjort och vildsvin. Det är svårt med 
skyddsjakt men hoppas på framgång. Kul med street art i södra kommundelen i juni.  
 
Vindkraft är en fråga i södra kommundelen, men samhällsföreningen väntar på ett 
konkret förslag att ta ställning till utifrån de pågående ärendena. Få vill ha vindkraft vid 
sitt hus, men den bästa platsen måste väljas.  
 
Birgitta, Smålandskustens skärgårdsföreningen 
Birgitta tilldelades stipendium för årets ideella samhällsutvecklare av kommunstyrelsen 
under förra veckan.  
 
Årsmötet skjuts till hösten och styrelsemöten hålls digitalt. Skärgårdsföreningen har haft 
möte med Västerviks miljö och energi om sophämtning på öar. Samverkan fortsätter. 
Antagligen får Hasselö och Rågö börja testa någon typ av hämtning. Kanske blir det något 
liknande som testats i Valdemarsvik: https://www.valdemarsvik.se/utveckling-projekt/eu-
projekt-sophantering-pa-oar/  
 
Maria, Mellanskärgårdens intresseförening  
Digitala möten hålls, men saker händer ändå fysiskt. Ett EU-projekt med vandringsleder 
och skyltning har pågått på Hasselö, nu nästan färdigt. En lekplats klar, och fler 
aktivitetsytor har skapats. Hasselö blir mer besöksvänligt.  
 
Kristi himmelsfärds öppnar butiken. Årsmöten flyttas fram, men vi ska försöka ha en del 
coronaanpassade aktiviteter under sommaren, som utställningar och liknande. En stam 
med hjortar bor på Hasselö sedan några år tillbaka. Jaktlaget och markägarna är inte 
överens om hur frågan ska skötas.  
 
Vandrarhemmet byggs inte ut som planerat. En ny restaurang var på gång vid Hasselö 
sand, men det får också vänta. Det än ändå fullt upp med flera projekt igång.  
 
Joakim, LRFs kommungrupp/Odensvi  
Ett medlemsmöte med kommungruppen i LRF om enskilda vägar som hölls, där 
kommunen och några andra parter medverkade, var lärorikt. Ett viktigt tips är att ha 
försäkring på vägen. LRF har också fortsatt engagemang inför street art. Kommungruppen 
engagerar sig också i Matens Hus – ett länsprojekt med Hushållningssällskapet som 
huvudman där besöksmål kopplade till mat ska vidareutvecklas.  
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I Odensvi blåser det fortsatt ner grenar i allén, går det att få till förbättring? Reservelen till 
lanthandeln, macken och fibernoden är igång. Toalett vid badet är på plats.  

Aktuella frågor från kommunorganisationen  

Kulturmiljöprogrammet, föredras av planarkitekt Fanny Hansson i samarbete med Viktor 
Källgren, bygglovarkitekt. Presentationen bifogas.  
Mer information: https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-
planarbete/Oversiktsplanering/kulturmiljoprogram/  
 
Fanny nås via telefon 0490-25 40 84 eller epost fanny.hansson@vastervik.se  
Viktor nås via 0490-25 48 37 (enklast via telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag 
och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30) eller e-post viktor.kallgren@vastervik.se  
 
Kulturmiljö och synen på den utvecklas hela tiden. Därför behöver vi ha ett uppdaterat 
program för att kunna värdera vad som är värdefulla miljöer. Dessa värdefulla miljöer 
utgör endast en liten del av kommunens yta. Bedömningar kring vad fastighetsägaren kan 
utveckla görs från fall till fall, men grundtanken är att kommunen och fastighetsägaren i 
dialog ska landa i vilka anpassningar som kan krävas för att kulturmiljöns värden ska 
behållas. Arbetet med kulturmiljöprogrammet pågår fortfarande. Hembygdsföreningar 
och lokala grupper kan ge input och dela med sig av kunskap.  

Övriga frågor 

Strandskyddsremiss  
Landsbygdsutvecklaren gick i korthet igenom kommunens yttrande i frågan om ny 
utredning kring strandskyddet. Skärgårdsföreningarna kompletterade med sina yttranden.  
 
Stängning kopparnät  
Landsbygdsutvecklaren informerade om att fler telestationer med kopparnät kommer att 
stängas i kommunen. När Telia utvecklar det som kallas ”Framtidens nät” stängs dessa 
stationer och invånarna hänvisas till mobila lösningar. Telia informerar varje drabbat 
hushåll via brev hem. En sammanfattning av läget finns här: 
https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Bredband-och-IT/Nedstangning-av-
kopparnat/  
 
Att ha beredskap i form av reservel till mobilmasterna nämns som en viktig 
utvecklingsfråga.  
 
Den flytande ön i Hummelstad  
Frågan lyfts om ansvar för den flytande ön. Fastighetsägarna saknar kapacitet att lösa 
frågan själva. Risken är att den sätter igen flödet vid bron. Trafikverket har bara ansvaret 5 
m från bron. Tekniska verken säger sig inte ha rådighet eftersom man inte är markägare, 
och kommunen har heller inte rådighet. Det är en stor insats att få bort ön och det krävs 
tillstånd för vattenverksamhet.  

Nästa möte 

13 september kl 17.30. Kom gärna med förslag om tema eller gäster att bjuda in på nästa 
möte.  
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