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Strategiska gruppen Falerum 

 

 
Tisdag 13 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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- Ny förskola 

Uppförandet av ny förskola är klart.   

Hastigheten är sänkt till 30 km förbi förskolan på Kronvägen. 

Stoppskylt kommer upp ut mot Hannäsvägen 

 

- Brun väg/Turistväg 
Åtvidabergs kommun med Västerviks kommun har mottagit 

ett avslag för turistvägen genom Uknadalen från Trafikverket.  

Trafikverket anser att vägen och landskapet visst är vackert, 

men samtidigt att det är så vägarna ser ut i dessa trakter och att 

denna väg inte sticker ut när det gäller sevärdheter, antalet 

turistiska målpunkter eller landskapsbild. Vägen uppfyller inte 

kriterierna för turistväg med informationstavlor i början och 

slutet där information ges om dess längd och besöksmål. 

 

Ställplatser  

Det finns ett utredningsuppdrag hos turismutvecklaren på 

Kommunledningsförvaltningen. Falerums IF önskar kontakt då 

de arbetar med samma fråga. Det finns lösningar med el och 

avlopp i anknytning till Dackevallen.  

 

- Hjärtstartare 
Gruppen uppmanar företag och organisationer som har 

hjärtstartare att registrera dessa i hjärtstartar registret för att 

snabbt kunna se var det finns en hjärtstartare. Kommunen har 

varit i kontakt med RTÖG och de har ingen plan att investera i 

hjärtstartare till värnet i Falerum enligt mail. 

 

 

- Natur och kulturstig 
Planering av promenadstigar längs med Storån har pågått 

länge. Huvudtanken är att tillgängliggöra den unika miljön, 

samt att binda ihop de olika områdena i Falerum. Ett förlag om 

ny sträckning av som är belägen längs den gamla vägen. 

Hur kan kommunen hjälpa till i att möjliggöra projektet? 

Gruppen och kommunen ska få till ett möte på plats för att se 

hur placeringen är möjlig.  

 

- Trafiksituationen 
Frågan med att göra Uknavägen säkrare. I dagsläget finns det 

inga planer att göra en trafik/hastighetsöversyn. Detta kommer 

att samordnas nationellt framöver.  

Önskan att ta fram de tidigare planerna igen och lyfta dem med 

kommunens planenhet.  
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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. 

 

 

 

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