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Anteckningar landsbygdsråd  

Tid och plats 

Måndag 15 februari 2021, kl. 17.30–19.30.  
Plats: Starleaf 
Deltagare: 
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande  
Conny Tyrberg, kommunstyrelsen förste 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  
Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare  

Föregående anteckningar  

- 

Laget runt 

Gamleby  
Försäljningen av silon är det som är mest aktuellt. Det vore roligt om silon kunde 
användas till något positivt. Kommunen gör nu en fördjupad geologisk undersökning, 
markförhållandena är det som är utmaningen för att använda silon långsiktigt.  
 
Många äldre i föreningen, svårt att ses och använda ny teknik. Det blir svårt att driva 
utvecklingsfrågor.  
 
Hasselö/Mellanskärgården 
Projekt drivs via landsbygdsprogrammet med utveckling av besöksnäringen på ön. Det 
handlar bl.a. om vandringsleder med tryckta kartor.  
 
Det är en utmaning att ta sig till och från Hasselö med svävare då Gudingen inte fryst till. 
Persontransporterna fungerar annars bra sex dagar i veckan. Fem hushåll har tillkommit 
på ön de senaste åren. Fler verksamheter har tillkommit. Det pågår flera utvecklings-
projekt. Föreningen har förhoppningar på bostäder vid Hagaslätt på Hasselö, när kan det 
komma igång? Kommunen återkommer till Mellanskärgårdens intresseförening i frågan 
om bostäder.   
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Smålandskustens skärgårdsförening 
Man har digitala möten i styrelsen. På Idö har man inte kommit i land och kunnat hämta 
sin post när isen lagt sig. I övrigt finns post i södra skärgården men inte på Idö.  
 
Händelöp 
Föreningen har jobbat med en ny brygga. Den gamla trålbryggan återstår som en 
utmaning. Föreningen måste framöver göra om samfälligheten till att bli ”äkta” hos 
Lantmäteriet.  
 
Per hoppas kunna hämta inspiration från Hasselö kring hur man kan marknadsföra 
bygården och ge information till öns besökare. Föreningen diskuterar också stöd från 
Kustlandet för hemsidan. Skärgårdens dag blev inställd 2020, det är inte klart hur det blir i 
år.  
 
Ankarsrum 
Vi har bra skidspår och bra landisbana. Ny Coop-butik invigs vecka 10. Det blir ett stort lyft 
för samhället med 50 % större handelsyta. Bankomat, café och spelhörna kommer finnas. 
Sedan kommer ny brandstation att byggas. Föreningen engagerar sig i Street Art-
festivalen som kommer till södra kommundelen. Föreningsmöten går annars på halvfart.  
 
LRF 
Det är lite stiltje på föreningslivsfronten. LRF jobbar också med att kunna engagera sig i 
Street Art-festivalen. Postutdelning varannan dag framöver oroar. Det innebär också att 
man inte får tidningen mer än varannan dag. Mackfrågan är viktig för inlandet, Q-stars 
mackar viktiga. Man engagerar sig också i Matens hus, som kan bli ett intressant projekt.  
 
I Odensvi ska reservelverket nu vara installerat i bygdegården. Det är kopplat till fibernod, 
bygdegård, affär och macken. Man inväntar godkännande av EON. Skidbacken är 
välbesökt. Pistmaskinen har gått sönder och man vill låna från någon annan plats. Hoppas 
att toaletten vid badet löses inom kort, bollen ligger hos Kanonaden. Det ska startas en 
pizzeria i prästgården i Odensvi.  

Aktuella frågor från kommunorganisationen  

Landsbygdsutvecklaren gick igenom det arbete som påbörjats med att ta fram en 
handlingsplan för landsbygdsutveckling med ett nedslag i försöket att jobba med att ha 
ett uttalat platsperspektiv i några ärenden.  
 
Landsbygdsutvecklaren berättade även om arbete med att skapa ett framtida Kustlandet 
som fortsättning på nuvarande arbete. Se bifogad presentation.  

Övriga frågor 

Går turisttrafiken till Idö även i sommar? Malin kollar.  

Nästa möte 

3 maj kl 17.30, förhoppningsvis i Ankarsrum.   


