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Nytt inom landsbygdsutveckling 

Nu är våren här så smått med nya möjligheter men det kommer också nya utmaningar. 
Kommunen ska testa ett arbete med något som kallas medborgarbudget i bygderna kring 
Ukna, Vråka och Edsbruk. Läs mer om det nedan. Vi står också inför ett stort 
flyktingmottagande från Ukraina som lär påverka hela kommunen.  
 
Ni är alltid välkomna att kontakta mig via e-post eller telefon, eller ta ett webbmöte eller 
ett fysiskt möte för att prata om era tankar kring er bygd. Hör av er för att få tips på 
finansiering, hjälp med utveckling av era idéer eller tankar om hur kommunen jobbar med 
en viss fråga.  

Medborgarbudget ska testas i kommunen  

Den 6 april i Ukna skolas gymnastiksal och den 11 april i Bruksgården i Edsbruk, båda kl 18, 
kommer Västerviks kommun ha informationsmöten om genomförandet av ett pilotprojekt 
inom medborgarbudget. Projektet berör bygderna kring Vråka, Helgenäs, Ukna, Edsbruk 
och Öndal-Skedshult. Representanter från Västerviks kommun berättar om vad med-
borgarbudget är, hur några andra kommuner jobbat och reglerna för projektet. Det ges 
också möjlighet till diskussion mellan mötesdeltagare om vad medborgarbudgeten på 
500 000 kr skulle kunna användas till. Efter påsk ordnas fler möten på fler platser i 
bygderna där invånare kan jobba vidare med sina förslag. Hoppas att vi ses!  
 
Mer information om medborgarbudget finns att läsa här: https://vastervik.se/Trafik-och-
infrastruktur/Landsbygd/Medborgarbudget/  

Nominering årets ideella samhällsutvecklare  

Västerviks kommuns stipendium till årets ideella samhällsutvecklare på 12 000 kronor 
delas ut till den som gjort betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller kommunens 
utveckling. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som har sin hemvist i 
Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet ska ses 
som ett erkännande av goda insatser som kommit många till del. Passa på att nominera 
dig själv eller en aktör i din närhet innan den 20 april.  
https://vastervik.se/Uppleva-och-gora/Nyheter-uppleva-och-gora/dags-att-soka-
stipendier/  

Ukraina  

Vi kan ännu inte överblicka konserverna i vår kommun av Ukrainakriget. För information 
om hur kommunen jobbar och hur du eller din förening kan bidra finns det information 
här: https://vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/kris-och-
beredskap/kriget-i-ukraina-och-sveriges-sakerhet/  
 
Håll utkik på kommunens webb, vi planerar ett möte för hela föreningslivet angående 
Ukrainakrisen, troligtvis den 12 april under sen eftermiddag.  
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Uppdatera era uppgifter i föreningsregistret  

När kommunen bjuder in till dialoger eller informationsmöten gör vi ofta det via utskick 
till föreningarna som registrerat sig i föreningsregistret. Det kan vara information om stöd 
som finnas att söka eller som nu, information om hur föreningslivet kan bidra för att 
hjälpa flyktingar från Ukraina.   
 
Via länken kan ni registrera er förening eller ändra kontaktuppgifter till ordförande: 
https://friwebb.vastervik.se/forening/  

Den mobila fritidsgården rullar nu i Edsbruk och 

Loftahammar 

Under våren finns fritidsledare från Överums fritidsgård i Loftahammar varannan onsdag 
udda veckor. Fritidsledarna från Gamleby fritidsgård finns i Edsbruk varannan onsdag 
jämna veckor. Alla barn och unga från årskurs 3-6 är välkomna. Läs mer: 
https://www.facebook.com/landsbygdvastervik/posts/5214470905277984 

Kontakt med kommunen 

Vill du klaga, komma med synpunkter eller har frågor om en specifik kommunal 
verksamhet? Då är ett tips att börja här: https://www.vastervik.se/Kommun-och-
politik/Dialog-och-synpunkter/Synpunkter-klagomal-felanmalan/  
Där finns information om e-förslag, hur du skickar in en synpunkt, hur du når kommunen 
via våra sociala medier, allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige och andra 
insatser kring dialog.  

Hälsningar från landsbygdsutvecklaren!  

 
 

Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70 
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning  
 
Följ gärna vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/landsbygdvastervik/ 
 

Hantering av personuppgifter: 
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattssakerhet/hantering-
av-personuppgifter/  
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