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Anteckningar från landsbygdsrådet  

30 november 2020 

Tid och plats  

Plats: digitalt via StarLeaf. https://meet.starleaf.com/4153908573  
Deltagare:  
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande  
Conny Tyrberg, kommunstyrelsens vice ordförande 
Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande  
Frank Karlsson, Verkebäcks byalag  
Birgitta Källgren, Smålandskustens intresseförening   
Per Karlsson, Händelöps bysamfällighet  
Joakim Andersson, LRFs kommungrupp  
Viktor Ståhl, Västerviks miljö och energi  
Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare    

Mötets öppnande 

Ordförande Dan Nilsson öppnar mötet.  

Föregående anteckningar  

Telia var föredragande i kommunstyrelsen under oktober där politiken ställde frågor 
angående arbetet med Framtidens nät. Telia säger att det går att ordna tillräckliga 
alternativ till alla dagens kunder, men så upplevs det inte utifrån tidigare erfarenhet. Det 
är viktigt att skaffa ny uppkoppling och telefonabonnemang i god tid innan Telia stänger 
av nätet. För hjälp vänder man sig till Telias kundtjänst, PTS eller Telekområdgivarna.  
 
Övriga synpunkter från föregående möte har tagits vidare. Arbete med bryggor och kajer 
har ännu inte påbörjats.  

Aktuella frågor från deltagare  

Birgitta, skärgården 
Man jobbar med telefonmöten och digitala möten i styrelsen, vilket är försvårande. 
Hoppas få till fysiska möten framöver. Vissa frågor kan ändå drivas framåt.  
 
LRF, Joakim  
Det upplevs svårt att få framdrift under corona. Vägar är fortsatt en viktig fråga för 
landsbygdsrådet, vi behöver återkomma till den frågan.  
 
I Odensvi installeras snart reservelverk i Odenskans som ska hålla fiber och annat igång vid 
strömavbrott.  
 
Frank, Verkebäck  
Det är svårt att få till möten. Många är äldre och i riskgrupp i föreningen. Föreningen gör 
underhållsarbete och får ställa in andra aktiviteter.  

https://meet.starleaf.com/4153908573
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Per, Händelöp  
Det är svårt att hålla möten. Den mindre gästbryggan vid sjöbodarna har renoverats. 
Bygården ska röjas ur, nytt golv ska läggas.  
 
Skolskjutshållplatser är ofta ett vägskäl. Går det att ordna en stolpe med solcell med 
belysning, så att det lyser vid den tiden skolbussen kommer? Det skulle kännas tryggare 
för både barn och trafikanter.  
 
Det upplevs svårt att visa upp Händelöp digitalt. Bysamfälligheten saknar hemsida. Kan 
kurser ordnas för flera föreningar? Eller bygga fram en hemsidemall som flera kan 
använda?  

Aktuella frågor från kommunorganisationen  

Fiberutbyggnad 
Projektledare Viktor Ståhl från Västerviks miljö och energi informerar om läget inom 
fiberutbyggnaden. Odensvi fiberförening och Hummelstad fiberförening har byggt egna 
nät. Överum är byggt av IP Only, som nu också bygger Västrum-Gladhammar. Telia har 
byggt några delar i Västerviks tätort och Ankarsrum. Telenor och Tele2 har byggt två 
fritidsområden, Östanvik och Sandvik. Övriga delar i kommunen har VME AB byggt ut fiber 
till. När nuvarande projekt avslutas når man 95 % av hushållem. Vita fläckar finns men 
dessa innehåller relativt få hushåll. I dagarna ansökte VME AB om stöd för att bygga ut 
områdena Björka/Snötomta, Tyllinge/Dalhem samt Kolsebo. Se bifogad presentation. 
 
Länk till PTS Bredbandskartan: 
https://bredbandskartan.se/ 
Information om alla områdena finns på hemsidan:  
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/fiberomraden/ 
 
Mötet konstaterar att solidaritet i utbyggnaden inte helt fungerat, då de svåraste 
områdena nu hamnar sist. Målet måste vara att alla i kommunen ska erbjudas fiber på 
sikt. En utmaning är att invånare struntar i att ansluta sig, trots att möjlighet att ansluta 
sig finns. Det ger lägre lönsamhet i utbyggnaden. Rådet vill undersöka vidare varför 
invånare väljer att inte ansluta sig. Handlar det om priset, ointresse av ny teknik, att 
mobila uppkopplingar fungerar tillräckligt bra eller något annat? Många fritidshus kan 
också ta med en mobil lösning när man åker till stugan. VME AB har haft ett erbjudande 
om att hyra in sig med en månadsavgift istället för att betala 25 000 kr som en 
klumpsumma. Det skulle kunna användas i större utsträckning.  
 
Situationen för drivmedelsstationer i kommunen 
Malin berättar att en motion inkommit från Harald Hjalmarsson angående att ta fram en 
handlingsplan för drivmedelsstationer, då miljöregler träder i kraft under 2022 som 
riskerar att fördyra verksamheten. Det kan leda till att en drivmedelsstation behöver 
stänga, antagligen främst mindre stationer i landsbygdslägen.  
 
Verkebäck lyfts som exempel. Måste man ändå åka till Västervik för att tanka så göra man 
andra ärende samtidigt och använder inte den lokala servicen. En annan utmaning är att 
vi använder flera typer av drivmedel, och alla drivmedel finns inte på alla orter.  
 

https://bredbandskartan.se/
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Stadsnat-fiber/fiberomraden/
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Flera av mackarna som funnits länge ligger inte optimalt placerade i samhällena utifrån 
avstånd till bostäder och utifrån trafiksituation. Så kallade containerstationer finns på två 
ställen. Det kan vara ett alternativ för mindre mackar.  
 
En insats för att gynna mindre drivmedelsstationer kan vara att kommunen upphandlar 
lokala tjänster och på annat sätt hjälpa till att öka efterfrågan genom hållbara 
investeringar. Kommunen kan också samverka med andra kommuner för att hitta nya 
möjligheter.  
 
Rådet ser drivmedelsstationer som en viktig fråga och vill se att kommunen engagerar sig 
aktivt i frågan kring landsbygdsmackarna.  
 
Projektstart: serviceutveckling över kommunala gränser i Blankaholm-Misterhult 
Malin berättar om ett projekt som inletts under hösten. Västerviks och Oskarshamns 
kommun kommer under två år att samarbeta kring gränsområdet Blankaholm och 
Misterhult för att hitta gemensamma lösningar på att det finns så låg nivå av service i 
området. Syftet är att undersöka om kommuner kan jobba närmare varandra i planering 
och etablering av service, som livsmedelsbutik, drivmedelsstation, apotek, postombud 
och olika betaltjänster.  
 
Nya medlemmar i rådet 2021 
Hallingebergs hembygdsförening och Mellanskärgårdens intresseförening står på tur att 
vara medlemmar i rådet. Ordförande tackar för engagemanget och insatserna i rådet från 
Västrum och Verkebäck, som lämnar rådet vid årsskiftet. 

Övriga frågor 

Sophämtning i skärgården 
Birgitta lyfter frågan om sophämtning i skärgården. Det är svårt att hitta kontaktpersoner 
hos Västerviks miljö och energi. Malin hjälper till att förmedla en ny kontakt.  
 
Biogas och biodrivmedel  
Här finns tillväxtpotential för det lokala. Fokus på frågan finns i den energi- och 
klimatstrategi som nu är under uppdatering. Här finns möjlighet att gynna småskalig 
produktion i nära samarbete med exempelvis lantbrukare.  
 
En miljon extra till enskilda vägar 
Conny informerar om att det i kommunens budget för 2021 finns en miljon till enskilda 
vägar som ska gå att söka för investeringar och upprustningar. Pengarna ska gå att 
kombinera med statliga stöd.   

Nästa möte 

Datum för möten i rådet 2021 är: 

• Måndag 15 februari 

• Måndag 3 maj  

• Måndag 13 september 

• Måndag 8 november 

Möteets avslutning 

Ordförande önskar god jul och ett gott nytt år och tackar för engagemanget under året.  


