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Anteckningar landsbygdsråd 7 mars 2022 

Deltagare:  
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande 
Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Birgitta Källgren, Smålandskustens skärgårdsförening  
Maria Malmlöf, Mellanskärgårdens intresseförening  
Ann-Sofi Öjemark, Dalhems hembygdsförening  
Ulf Lindström, Ankarsrums samhällsförening  
Joakim Andersson, LRFs kommungrupp  
Per Karlsson, Händelöps bysamfällighet 
Karl Åke Bäckmark, Hallingebergs hembygdsförening  

Mötets öppnande 

Harald Hjalmarsson öppnade mötet och en presentationsrunda gjordes.  

Föregående anteckningar  

Västerviks Miljö- och energi har inte formellt svarat på Smålandskustens skärgårds-
förenings brev om grovsopor och avfall. Medlemsmöte i föreningen hålls 12 april dit även 
VME AB är inbjudna för fortsatt diskussion.  
 
Bryggan vi Horns udde har ett stort renoveringsbehov som växer och den kommer tas 
över av kommunen. Även parkeringen ingår i övertagande. Det pågår förhandlingar 
mellan nuvarande ägare och kommunen.   
 
Bostadsbolagets projekt Hagaslätt med flerfamiljshus på Hasselö har hög prio. Den nya 
nationella strandskyddsutredning som gjorts kan vara ett hinder. Frågan kommer igen att 
aktualiseras via skärgårdsföreningen och även via politiken. Det finns en konsultrapport 
om vattentillgången, det ska inte vara något problem.  

 
Gång- och cykelvägar för att binda ihop orter med varandra ska greppas i ett 
helhetsperspektiv under året via en utredning som samhällsbyggnadsenheten ansvarar 
för. Förslag på rutter, kostnader, tidshorisonter etc kan klargöras där. Malin tar önskemål 
från landsbygdsrådet vidare dit.   

 
Det fortsätter att eftersökas svar på när Odenskans kan rustas upp vad gäller exempelvis 
bastu och omklädningsrum samt en trappa.  
 
Övergångsställe mot nya Coop i Ankarsrum saknas. Det önskas att kommunen kan trycka 
på Trafikverket.  
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Aktuella frågor från deltagare  

Ulf Lindström, Ankarsrums samhällsförening  
Föreningen hade årsmöte nyligen, ett välbesökt sådant. Vissa personer dök upp och 
kandiderade till styrelsen fastän dom inte engagerat sig tidigare så det verkar finns en vilja 
till engagemang. Verksamheten ska nystarta under året med nya aktiviteter.   

 
Birgitta Källgren, Smålandskusten 
Föreningen har haft möte med räddningstjänsten om säkra landningsplatser för båtar på 
fastlandet. Samarbetet fortsätter kring skyltning. Det ska vara tydligt var man lägger till 
med båt vid nödfall. Föreningen jobbar med frågan i hela kommunens kust och skärgård. 
Även i Oskarshamn pågår ett liknande arbete via skärgårdsföreningen.  
 
Maria Malmlöf, Mellanskärgårdens intresseförening 
Hagaslätt är en viktig fråga, nya bostäder ger möjlighet för fler att välja ett liv i skärgården. 
Det är fem nya hushåll den senaste femårsperioden som valt att bo på Hasselö, det är en 
fin stämning på ön. Många är aktiva i föreningar.  
 
Föreningen har drivit ett projekt för att utveckla Hasselö som besöksmål, som nu 
slutrapporterats. Nya aktivitetsmöjlighete för barn och vandringsleder har varit i fokus. 
Missionshuset, som används som samlingslokal, fyller nu 100 år. En X-runda på gång att 
skapas, det är ett quiz längs en promenadrunda för att uppmuntra till rörelse. Rundorna 
finns på flera håll i kommunen redan.  
 
Musselodlingen vid Hasselö ägs av Västerviks kommun nu. Det är ett samarbetsprojekt 
inom Kalmarsundskommissionen som ska undersöka om Östersjömusslor kan användas 
som livsmedel. Man måste ta prover under ett år för att få ok. Musselodling renar vattnet, 
men det ska också gå att äta musslorna.  
 
Per Karlsson, Händelöps bysamfällighet 
Det är återigen dags för Skärgårdens dag, lördag i vecka 28 på Händelöp. Efter att ha varit 
inställt i två år kan dagen äntligen uppmärksammas igen. I vecka 29 ska filmen om 
dialekten i Västrums socken och skärgård, kallad ”Skärgårdsliv”, visas i bygården på 
Händelöp. Man jobbar fortfarande med renovering av golv i bygården som ska vara klart 
till sommaren.   
 
Diskussioner pågår med Västerviks miljö och energi angående tömningsintervall av avfall 
sommartid. Det blir dessutom olika pris för fastboende eller deltidsboende.   
 
Karl-Åke Bäckmark Hallingeberg/Hummelstad 
När en mast byggs, kan kommunen ställa krav på reservkraft via bygglov? Reservkraft kan 
också slås ut.  
 
Att bo på landsbygden är förknippat med kostnader. Man byggde själva i Hummelstad en 
gemensam avloppsanläggning. Årligen skickas en driftrapport till kommunen och man tar 
själva prover årligen. Utifrån det måste en årlig miljöskyddstillsyn på 9000 kr betalas trots 
att ingen från kommunen har varit och tittat till anläggningen. Vad går avgiften till, kan 
man skriva det på fakturan? Det gynnar inte landsbygden att ta gemensamma tag kring 
exempelvis avlopp. Det är en liknande situation i några andra bygder.   
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Lokalt pratar många om skogsägares möjlighet att avverka skog, det måste till en 
förändring. Byalaget röjer kring fritidsgården och håller vandringsleden som utgår därifrån 
öppen. Den flytande ön ligger kvar i en vik i Hummelstad. Det är tråkigt att det inte verkar 
gå att agera förebyggande.  
 
Joakim Andersson, LRFs kommungrupp 
LRF har många dramatiska händelser man behövt agera i sedan i höstas. Bränsle och 
energipriser är nu relativt små problem. Många saker ger ökade kostnader samtidigt. 
Matbrist kan bli en realitet om inte lantbruken klarar av kostnadsökningarna. 
Regelförändring kring skogsbruk är förhoppningsvis att vänta, det ser ut att bli ändringar 
för att underlätta avverkning efter påtryckning.  
 
Stormen Malik gav strömavbrott i 10 timmar, telefonavbrott i 8 h. Det saknas även 
möjlighet att ta kontakt med 112 när masterna inte har fungerande reservkraft. Kan 
räddningstjänsten ha ett sms-nummer? Kan man välja mast när sms skickas och på så sätt 
nå fram enklare?  
 
Dalhem  
Fiberutbyggnaden har dragit ut på tiden i området. Det ges sällan svar från Västerviks 
miljö och energi vid e-post med frågor. Det tar många månader för återkoppling. Det gör 
att ryktet för kommunala aktörer blir sämre. Alla som anmält intresse för fiber verkar inte 
komma med. Det önskas att VMEAB tydliggör vad som gäller. Kan man utse en kontakt-
person från området som VME kan ha kontakt med? Det skulle kunna underlätta för alla.  
 
Kulturmiljöprogrammet, vad leder det till? Kan det hindra bygglov och utveckling? Det är 
en diskussion vi måste fortsätta ha. Politikens önskan är att programmet ska fungera som 
ett stöd för kulturvärdena som finns, men inte ligga som ett hinder.  
 
Det är dålig statlig väghållning från Trafikverket. Påverkar inte det också hemtjänsten, kan 
man samverka i att framföra dessa tillsammans från kommunen och lokalsamhällena?  
 
Det är en fin sammanhållning i området men man vill känna sig mer delaktig. Stick-café 
och andra aktiviteter som ordnas är populära, men pandemin har varit svår.  

Aktuella frågor från kommunorganisationen  

 
Medborgarbudget 
Malin berättade om uppdraget enheten för samhällsbyggnad fått att genomföra ett 
pilotprojekt inom medborgarbudget under året. Det handlar om att kommunstyrelsen 
avsatt 500 000 kr för utvecklingsprojekt och att invånare i kommunens norra delar i 
bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs ska få komma med förslag kring vad dessa pengar 
ska användas till. Kommunen kommer att hålla informationsmöten, bidra i att utveckla 
idéerna som finns i lokalsamhällena till färdiga förslag och under hösten ska det röstas på 
vilka förslag bygderna vill ska genomföras. Landsbygdsrådet var nyfikna på metoden och 
uttryckte en vilja att följa processen och ville gärna bli inbjudna till projektets 
informationsmöten.  
 
https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Landsbygd/Medborgarbudget/  

  

https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Landsbygd/Medborgarbudget/
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Årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län  
Har er förening eller en förening ni känner till gjort något extra för lokalsamhället på 
sistone? Nominera er senast 13 mars till årets utvecklingsgrupp i länet! Vinnaren får 
5000 kr.  
 
Läs mer:  
https://helasverige.se/kalmar-laen/nyheter/nyhet/visa/nu-aer-det-dagt-att-nominera-till-
aarets-lokala-utvecklingsgrupp-kalmar-laen-2022/  
Kontaktuppgift till ordföranden är: Weronica Stålered weronicastalered@gmail.com  

Övriga frågor 

Ålfisket 
Det är föreslaget ett totalstopp för ålfiske i Östersjön, men inte längs Atlantkusten. Idag är 
den bara fiskare med licens som får fiska, så det är väldigt begränsat redan. Det är ett 
kulturarv som försvinner. Kommunen skickar nästa vecka en skrivelse för att bevara 
yrkesgruppen och kulturarvet. Östersjöns dåliga miljöstatus, rovdjur i havet och 
industripåverkan är den verkliga boven. Skrivelse till landsbygdsministern skickas från 
kommunstyrelsens samlade presidium.  

Nästa möte 

Måndag 16 maj är nästa möte. Det föreslås att vi kan besöka Idö. Här finns ett samarbete 
mellan räddningstjänsten och skärgårdsföreningen och beredskapsfrågan har kommit upp 
flera gånger som en viktig fråga för rådet angående reservkraft, samlingsplatser vid 
olyckor, teleavbrott.  

Mötet avslutades 

Dan Nilsson avslutade mötet.  
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