Strategiska gruppen Grebo

Tisdag 3 november 2020
Plats: Digitalt möte via Skype.

-

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
Vi går igenom de anteckningar som finns från föregående
möte.

www.atvidaberg.se
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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.
Gruppen önskade att hjälpa till att sprida budskapen om
servicepunkten i deras digitala kanaler. De ombeds att se
information på kommunens hemsida samt ta kontakt med
Jennie Rothman på Samhällsbyggnadsförvaltningen
jennie.rothman@atvidaberg.se

-

Riksväg 35
Befintlig väg breddas och byggs om till mötesfri väg med
omkörningssträckor. Vägen kan komma att dras i ny
sträckning förbi Grebo. Trafikverket vidtar åtgärder för att
stärka kollektivtrafiken, bland annat genom en
omstigningshållplats i Grebo för att förenkla omstigning till de
expressbussar som trafikerar sträckan. Trafikverket genomför
också viltåtgärder på sträckan inklusive en viltbro över väg 35,
öster om Mårsäng.
När vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kan
produktion handlas upp för att tidigast påbörjas någon gång
under sommaren 2021

-

Planering Grebo
Mari Solbrekken, Enhetschef för Samhällsplanering
informerade var arbetet i de olika områdena i Grebo befinner
sig.
Norrby
Planprogram för hela området (ca 106 hektar).
Godkänt av fullmäktige 27 nov 2019
Område: Norrbyvägen, Ärlången.
Målsättning: 800 och 1200 nya invånare att bosätta sig inom
planprogramsområdet.
Detaljplan 1: ca 100 tomter. Möjliggör för villor,
radhus/parhus, flerbostadshus, centrum/handel, fokus på grön
stråk och tillgång till vattnet.
Första delen av området detaljplaneras nu.
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Samråd under sommaren 2020 – digitalt samrådsmöte erbjöds.
Arbetar nu med granskningshandlingar. Granskning förväntas
omkring jultid, sen antagande på nyåret 2021.
Geoteknikundersökningar infartsväg pågår just nu i fält.
Genomförande: Infrastruktur förväntas påbörjas hösten 2021,
men är beroende av hur det går med detaljplanen. Byggande
tidigast 2022.
Idrottsanläggning
Grebo IK har ansökt om planbesked. Ansökan kom in i april
2020.
Kommunen har lämnat positivt planbesked för området
omkring Ängsvägen – Garpbergsvägen.
Beslutet togs i kommunstyrelsen nu i oktober:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till begärt planbesked och
beslutar att ge förvaltningen uppdrag att pröva
detaljplaneläggning av ny idrottsanläggning för Grebo IK.

-

Mårsängsfältet
Det finns planer att ordna den sista tennisbanan med asfalt och
montera utrustning för basket. Iordningställande av marken
blev betydligt dyrare än den budget som fanns kvar i projektet,
Frågan följer med till budget 2021.
Gruppen frågar om de kan samla ihop frivilliga för att hjälpa
till?

-

Gullvivan
På grund av pandemin har uthyrningen av Gullvivan minskat.
Idag bär sig inte kostnaderna. Gruppen frågar om ekonomisk
hjälp. Förslag är rabatterade kostnader för värmen som köps av
kommunen tills restriktionerna ändras.

-

Nästa möte
Kommunen kallar till digitalt möte igen till våren 2021.
Tack för en trevlig kväll.
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