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Strategiska gruppen Björsäter 
 

 
Tisdag 22 oktober 2020  
Plats: Digitalt möte via Skype. 
 
  
 
 
      
 
 

- Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 

 

Vi går igenom de anteckningar som finns från föregående 

möte. 
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- Servicepunkter  

Lägesrapport om uppdraget servicepunkter. På grund utav 

Covid-19 pandemin kunde inte alla tänkta tjänster kopplat till 

servicepunkterna genomföras. Uppdraget förlängs med ett år 

och därefter kommer det att göras en utvärdering. 

Servicepunkt saknas i Falerum men finns det intresse att 

koppla det till en verksamhet står det fortfarande öppet.  

 

- Riksväg 35  

Just nu pågår det samråd om riksväg 35 och dess sträckning.  

Handlingarna kan man se i dess helhet på trafikverkets 

hemsida samt i receptionen på nya kommunhuset i Åtvidaberg. 

 

 
- Bostäder 

Detaljplanen för Kärringtrötteberget har vunnit laga kraft 

dagarna innan mötet med strategiska gruppen. Nu är ärendet 

skickat till mark och exploaterings-ingenjören på kommunen 

för att räkna ut en köpeskilling. Det finns två alternativ. Att 

kommunen själva exploaterar området eller att det säljs till en 

kommersiell exploatör. Gruppen kan fortfarande hjälpa till 

med att tipsa till personer/ företag som kan tänka sig att 

exploatera.  

 

 

- Vägföreningen 
Det krävs en detaljplansändring för att kommunen ska kunna 

ta över huvudmannaskap för vägnätet i Björsäter. 

Problematiken med den vilande vägföreningen behöver 

hanteras.  

Det finns nu ett uppdrag att se över ett övertagande av 

vägnätet. Gruppen frågar om de kan göra något för att 

underlätta och snabba på processen?  

 

Denna information skickades i december 2019 till gruppen i 

Björsäter: 

 

Hej! 

På det senaste mötet i den strategiska gruppen i Björsäter 

ställdes frågan om gruppen kan hjälpa till med något i fråga 

om den sovande vägföreningen. 
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Det som kan hjälpa är om vi vet vad medlemmarna i 

vägföreningen vill och om alla är överens om framtida 

åtgärder.  

Är alla överens om att föreningen ska upplösas? 

 

De som omfattas att vägföreningen i Björsäter är överens i 

huvudsak att det är kommunalt huvudmannaskap som ska vara 

över vägnätet i Björsäter.  

 

- Byrumsbadet 

BSK som sköter driften av badplatsen omskar bland annat nya 

bryggor som man inte behöver lyfta ur över vintern. Fritids 

avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 

en offert på 13 sektioners brygga som skulle kunna ersätta den 

gamla. Kostnaden för den nya bryggan ligger på 250.000 

kronor. Det blir en fortsatt dialog med BSK och 

fritidsutvecklaren på kommunen. 

 

 

Övrigt / Nya punkter 

-  Gruppen frågar om det blir någon ny placering av skolans 

matsal? Nuvarande kontrakt går ut i mars 2021. 

Det blir ett förnyat kontrakt mellan kommunen och 

hyresvärden, så matsalen kommer att vara kvar på nuvarande 

plats. De inventarier som behöver att bytas ut kommer också 

att bytas. Det blir inventarier som kan flyttas på om det skulle 

behövas i framtiden. 

Vem som då kommer att vara hyresvärd för gymmet är dock 

oklart. BSK ska ta kontakt med Fastighetskontoret på 

kommunen för att se om det är kontrakt via kommunen som 

behövs.  

 

o Nästa möte 
Kommunen bokar ett nytt digitalt möte i mars-april 2021. 
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