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Anteckningar från landsbygdsrådet  

Tid och plats 

Tisdag 18 juni 2019, kl. 18.15–20.45 vid Odenskans, Kyrksjövägen i Odensvi.  

Närvarande 

Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Conny Tyrberg (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare  
Angelika Johansson, Edsbruk 
Torbjörn Gustavsson, Ankarsrum  
Birgitta Källgren, Idö  
Jan Sundin, Västrums hembygdsförening  
Frank Karlsson, Verkebäcks byalag  
Ingela Svensson, Odensvi intresseförening  
Malin Lööw Johansson, Odensvi lanthandel och catering  

1. Mötet öppnas  

Ordförande Dan Nilsson (S) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

2. Föregående anteckningar  

Ordföranden redogör för anteckningarna från föregående möte den 27 november 2018.  
 
Vattenskydd och strandskydd vid Storsjön, Edsbruk togs upp på föregående möte. En 
synpunkt lyfts angående att det visades andra bilder på mötet med landsbygdsrådet än 
vad som framgår på hemsidan. Boende runt Edsbruk med frågor kan kontakta 
landsbygdsutvecklaren som lotsar till rätt personer inom kommunens organisation. 
Bakgrunden är att kommunen behöver titta på ny vattentäkt främst för Västerviks stad 
samt Verkebäck och Gunnebo då Hjortens ytvattentäkt behöver ersättas. I det arbetet 
utreds Storsjön. Nu pågår förstudie med provpumpning, vilket pågår i flera år innan ett 
beslut kan tas.  
 
I föregående anteckningar noteras att Ankarsrums sista punkt är fel. Punkten behandlade 
ett förslag om att kommunen kan arbeta utifrån skolans klagomålshantering i övriga 
organisationen.  
 
Från kommunorganisationen lyfts Västervik miljö och energis hantering av ärenden och 
synpunkter fram som ytterligare en förebild samt att den nytillsatta företagslotsen 
kommer att lotsa företagare inom kommunorganisationen.  
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3. Studiebesök servicepunkten Odensvi  

Vi fick en visning av servicepunkten i Odensvi som är en av kommunens åtta 
servicepunkter. Servicepunkten innehåller bl.a. kommersiell service i kombination med 
besöksnäringsinformation, plats för fika och medborgartjänster via dator. Besöket i 
Odensvi inkluderade också en tur till badplatsen och hundrastgården.  

4. Föredragning Odensvi intresseförening om 

landsbygdsutvecklingsinsatser  

Ingela Svensson från Odensvi intresseföreningen berättade tillsammans med Malin Lööw 
Johansson om hur Odensvi, som består av ca 390 personer i socken, arbetat ideellt med 
landsbygdsutveckling sedan 80-talet. Intresseföreningen består av de andra föreningarna i 
bygden och utgör en så kallad ”paraplyförening”. Odensvibladet produceras varje månad. 
Det har genom åren arbetats med bostadsutveckling, vilket är den frågan som är mest 
aktuell för att åstadkomma ett generationsskifte i Odensvi. Diskussioner pågår med bl.a. 
Bostadsbolaget.  
 
En stor fråga som krävt mycket engagemang har varit fibertillgång. Bygden mobiliserade 
kring fiberfrågan runt 2012 och äger idag ett 13 mil långt fibernät, som tändes 2015. Det 
ideella engagemanget är starkt i Odensvi med många personer engagerade i de olika 
föreningarna. I bygden upplever man att det finns en grannsämja som är viktig för att 
åstadkomma utveckling.  
 
Föreningen har också ansökt hos Kustlandet om Leadermedel för att utveckla en 
aktivitetsplats vid badplatsen med boulebana, fler lekredskap och utegym. Generellt sett 
är det svåra att hitta pengar för utvecklingsplanerna.  

5. Aktuella frågor från kommunorganisationen  

I budgetdirektiven finns en handlingsplan för landsbygden med som uppdrag. Landsbygds-
rådet är ett av flera forum som hanterar frågorna kring landsbygdsutveckling. 
Handlingsplanen ska bestå av konkreta insatser och fånga upp viktiga landsbygdsfrågor. 
Det kan exempelvis handla om grönyteskötsel och snöröjning där kommunen vill att 
landsbygdens orter ska få ökad standard för den fysiska miljön. Det konstateras att det 
finns ett stort röjningsbehov i landsbygdens orter. Föreningarna framför att skötselpeng 
utan redovisningskrav är uppskattat eftersom det rör sig om så små summor. Dessutom 
har skötselpengen stor effekt. Angående snöröjning inkommer förslag om att snöröja med 
barnperspektiv.  
 
Kommunen konstaterar att det finns idrottshallar med renoveringsbehov, exempelvis i 
Blankaholm och omklädningspaviljong i Ankarsrum. Det konstateras att hyrorna vid 
nybyggnation blir höga för kommunen och i förlängningen för föreningar vilket gör 
situationen komplex.  
 
Kommunen önskar inleda en dialog med föreningar i Ankarsrum angående lokaler. 
  
Kommunen planerar att ordna en specifik träff om skärgårdens utveckling med 
skärgårdens aktörer.  
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Det avsätts 70 miljoner i kommunens budget för fiber år 2020. Hittills har kommunen 
satsat närmare 200 miljoner kronor. 100 % täckning för fiber är målet i Västerviks 
kommun. Conny delar ut efteranslutningskampanj med information från Västervik miljö 
och energi. Uppdaterad information om bredband finns på Västervik miljö och energis 
hemsida. Det lyfts att alla skolor inte har fiber som kan användas i undervisningen. 
Landsbygdsutvecklaren tittar på frågan.   
 
Byanätsforum kommer att arrangera en träff om byanät den 10 oktober i samarbete med 
Region Kalmar län, antagligen i Oskarshamn. Ni som är aktiva i eller har kontakter till 
kommunens olika byanätsföreningar får gärna tipsa dessa om att höra av sig till 
landsbygdsutvecklaren för mer information om träffen som syftar till att stärka byanäten. 
Mer information finns här: https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/  
 
Conny berättar om pågående arbete i Gladhammar för att hitta en ny samlingslokal för 
föreningslivet.  

6. Aktuella frågor från deltagare  

Västrum:  

• I Skaftet finns en allmän brygga i Falkemåla med renoveringsbehov. Kommunen 
tittar på ägarförhållanden och vad som kan vara möjligt att genomföra.  

• Det finns önskemål om att byta anslagstavlor mitt emot Västrums kyrka, vid fd 
kommunhuset.  

• Det önskas att hastigheten genom Västrum och Skaftet respekteras.  

• Hembygdsföreningen har ansökt om ekonomiskt stöd för att dokumentera lokala 
dialekter via film hos Riksantikvarieämbetet, men fått avslag på ansökan.  

 
Edsbruk: 

• Vägen i allén är nu belagd med oljegrus. Tung trafik gör att det kommer bli spår i 
vägen. Situationen med vägen som länge varit under arbete är dåligt skött av 
Trafikverket.  

• En ny bilväg till HVB-hemmet för att minska trafiken vid skolan samt ett staket 
efterfrågas.  

• Kyrkvägen som går från Vråka – Edsbruk är en kulturstig där en bro behöver rustas 
upp. Landsbygdsutvecklaren kollar markägarförhållandet och vad som kan göras. 

 
Ankarsrum: 

• Samhällsföreningen utsågs av kommunen till årets ideella samhällsutvecklare. Just 
nu är man mycket nöjda i samhället, det har skett utveckling automatiskt utan 
några påtryckningar den senast tiden. Ny affär kommer på gamla ICA-platsen.  

• I Ankarsrum gör det skillnad för människors upplevelse när det röjs sly och 
liknande, exempelvis via kommunens skötselpeng där föreningarna är med och 
röjer. Då klagar ingen, eftersom boende själva bidrar i arbetet. 

7. Nästa möte 

Kommande mötesdatum sätts i dialog med Trafikverket, där förslaget är en tisdag i 
september i kommunhuset i Västervik. Kallelse kommer så snart datum finns.  

 

https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/

