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Anteckningar från landsbygdsrådets möte den
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Närvarande
Tomas Hedfors - Gladhammars hembygdsförening
Bertil Magnusson- Totebo Yxereds samhällsförening
Ola Berg - Gamleby Intresseförening – närvarade från §5
Per-olof Bjerkhaug - Blankaholm-Solstadström Samhällsförening
Torbjörn Gustavsson - Ankarsrum
Angelika Johansson – Edsbruk
Birgitta Källgren - Idö
Tomas Kronståhl – kommunstyrelsens ordförande
Conny Tyrberg - kommunstyrelsens vice ordförande
Harald Hjalmarsson - kommunstyrelsens andre vice ordförande
1. Mötet öppnas
Tomas Kronståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna till landsbygdsrådets första
möte.
2. Presentationsrunda
3. Bakgrund och syfte med landsbygdsrådet
Tomas K inleder med att berätta om syftet. Man önskar att få en samlad bild över läget i
vår kommun och för att få reda på det som sker på olika orter och ställen. Man vill även
berätta vad som är på gång i kommunen. Rådet är tänkt att fungera som en
remissorganisation och där man i samtal kan testa idéer. Tomas, Conny och Harald
betonade vikten av kommunikation mellan politik och företrädare för landsbygden.
Staden är stor – och det är lätt att fokus landar på det.
Ett råd är en arena (mötesplats) där förtroendevalda och medborgare regelbundet möts
för att diskutera frågor inom ett särskilt ämne. Rådet bestämmer ofta själva vilka frågor
som de vill lyfta. Deltagarna i rådet sitter där för att representera allmänheten och/eller
ett särskilt intresse. Politikens roll är att lyssna, svara på frågor och bolla förslag.
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4. Förväntningar på rådet
Rådets medlemmar fick berätta om sina förväntningar på landsbygdsrådet och varför man
vill vara med.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landsbygdsfrågorna är intressanta.
Vill vara med och bidra.
Vi behöver jobba med att öka och stärka service.
Arbeta med frågor som fiber och kollektivtrafik.
Erfarenhetsutbyte.
Få mer information om viktiga frågor.
Samarbete med grannkommuner i bland annat skärgårdsfrågor.
Varje bygd har sina utmaningar – hur får vi ihop helheten.
Att öka kunskapen på båda håll- KS ska känna med lite mer om våra
levnadsvillkor. Vi behöver veta lite mer om hur det fungerar i kommunledningen.
Lyssna, stämma av och få idéer av varandra. Ensam är inte stark. Stötta varandra.
Att bli lyssnad på.
Vaskar fram några områden som vi fokuserar på

Utifrån detta gick samtalet vidare för att diskutera prioriterade områden för rådets arbete
initialt:
• Nya bostäder
• Trygghet
• Bredband
• Service
• Brottsförebyggande frågor
• Barn och unga och skola
• Kommunikationer
• Tomma hus
• Infrastruktur
• Enskilda vägar – den finmaskiga vägnäett
• Miljö – vad kan landsbygden göra? Producera? Minska transporter/resandet
• Jobb, så folk kan bo på landet
• Besöksnäring
5. Samtal om rådets arbetsformer
Rådet ska sammanträda 4 gånger per år.
Primär mötestid är tisdagar klockan 17-19, 2 timmar.
På mötena ska det ges information från personer med sakkunskap.
6. Aktuella frågor som deltagarna vill lyfta
Tomas H, Gladhammar – lyfter trafikverkets dragning av vägen där det blir den östligare
dragningen. Kommer göra resan längre för de som kommer från Ankarsrum. Tomas
presenterar ett lokalt framtaget alternativ.
Conny: Det nationella intresset av en snabb väg väger högre än det nationella intresset för
kulturmiljön
Ola, Gamleby - Handeln är hårt ansatt. Vi behöver fler affärer till centrum. Vi är 3000
personer – runt 7000 i upptagningsområdet - men bara en butik att välja på.
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BID – för att knyta ihop de två torgen. Vi behöver fler grönytor i centrum. Trivs barnen så
stannar föräldrarna.
Angelika, Edsbruk – Det finns många nyanlända, och en del motsättningar. Fler barn i
skolan och idag har vi tre förskoleavdelningar. Föreningarna på orten hjälper till. Även om
språkcaféerna börjar försvinna. Företagande på landet är viktigt och då behövs fiber.
Storsjön som vattentäkt skapar oro. Hur kommer det påverka oss framöver?
Bertil, Totebo – Vi önskar att centrumplaneringen kommer igång. Ser skräpigt ut för
tillfället mellan parkering och butik.
Torbjörn, Ankarsrum - Fallfärdiga hus står kvar. Skogsavverkning som Holmen gör
engagerar – men hur många?
Birgitta, Idö – Vi behöver få folk att flytta ut. För många bor endast tre veckor i husen.
Per-Olof, Blankaholm – Detaljplanen engagerar fortfarande. Bryggan behöver renoveras,
den har dåligt rykte. Affären har ny ägare och det känns positivt. Gästis söker nya ägare.
Parken i Solstadström kör nysatsning.
7. Nästa möte
Den 21 augusti kl 17-19 i kommunhuset Västervik.
Tema Bredband och trygghet. Till mötet bjuds VMEAB in och Räddningstjänsten.
8. Mötet avslutas

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
3 (3)

