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Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik 

 

 
 

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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- Östgötatrafiken  
Representanterna från Östgötatrafiken informerar och förklarar 

i de olika tjänsterna som Östgötatrafiken erbjuder. 

Men på kvällens möte fanns tre personer med att svara på 

frågor om kollektivtrafik, närtrafik samt färdtjänstresor. 

Per Karlsson beskriver funktioner angående närtrafik. 

Det beställdes cirka 17000 resor med närtrafiken i 

Östergötland. Du kan resa med Närtrafik på vardagar klockan 

09.00-12.30 och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och röda 

dagar klockan 09.00-17.00. 

Mer information om Närtrafik på Östgötatrafikens hemsida. 

https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-

oss/bestallningstrafik/nartrafik/  

- Frågor on Närtrafik går bra att maila till Per Karlsson. 

per.karlsson@ostgotatrafiken.se 

 

Förslag är att information om hållplatser och mer ska 

publiceras via kommunens hemsida. 

 

- 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. 

- 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. 
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- Bredbandsutbyggnad/ VA området Kvarnvik-Holmbo 

Vi slog ihop dessa punkter då de följer varandra. Till mötet är 

Johan Gustafsson, VD Åtvidabergs vatten inbjuden för att 

berätta om hur arbetet med VA området fortlöper.  

Fiber kommer att samordnas med att ledningarna för VA 

området grävs. Tidsplanen är att grävningsarbetet kommer att 

börja våren 2021. Och Fibern borde vara fysiskt på plats vid 

årsskiftet 2021/2022.  

Hur tidsplanen för fibersträckningen för resten av området 

samt Rumma är inte helt fastställd än. Fiberutbyggnaden driver 

ITSAM och de har inte offentliggjord tidsplanen ännu. Men 

hela området är prioriterat. Kommunen återkopplar så fort som 

tidsplanen är lagd.   

 

 

Övrigt / Nya punkter 

-  Gruppen önskar en uppdatering av materialet för 

besöksnäringen. De kommentarer som lämnades till förra 

säsongen nådde inte hela vägen, vilket resulterade i att 

felaktiga uppgifter kom ut.  

Gruppen önskar ny kontakt med turismutvecklaren i 

kommunen.   

- Fortfarande långa väntetider för skolskjutsen. 

- Kvarnvik önskar ett utegym. 

 

 

 

 

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