Strategiska gruppen Falerum

Tisdag 9 oktober 2018.
Plats: Marinettes i Falerum

www.atvidaberg.se

-

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
Information om GDPR för de strategiska grupperna.
Delredovisning av resultatet för enkäten förslag om service på
landsbygden.
Då det var ett antal personer från Falerum som svarat på
enkäten som fanns på kommunens hemsida och hos Marinettes
mat och café under sommaren, så fanns det många förslag som
avhandlades. Det var uppdelat i förslag om kommunal service
och kommersiell service som upplevs saknas i Falerum. Då
detta är ett gediget material tog denna redovisning merparten
av mötestiden.

-

Genomgång och kommentarer från föregående
minnesanteckningar

-

Badplats
Planering av att återuppta badplatsen vid Åkervristen. Det
pågår ett arbete via Falerums bygdekommitté, tillsammans
med kommunen.
Lite uppdateringar från kommunen.
Bryggor inköpta.
Ska ordnas med strandskyddsdispens för bryggor, vassröjning,
handikapparkering och byggnader. Förslag till markägarna är
klart. Dialog med trafikverket för säkrare koppling till vägen

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

-

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.
Naturvårdsverket har också visat intresse att köpa aktuellt
markområde för att anlägga biotop. Inväntar nu svar om vem
som blir markägare.

-

Trafiksituationen
Thomas Andersson har varit i kontakt med Trafikverket som
hänvisar till kommunen angående sänkt hastighet då det är
inom tätbebyggt område. Förslag från gruppen är att
hastigheten sänks till 30 km/h vid förskolan och till 40 i resten
av samhället.
Mobil mätstation finns numer på kommunen. Just nu pågår ett
test i Åtvidaberg, men den kommer också att flyttas till
Falerum för mätning. Även en förfrågan om varningsljus vid
utryckning placerade på vägen vid brandstationen.

-

Brun väg/Turistväg
Dialog med Västerviks kommun har inletts på tjänstemans
nivå.

-

Utemiljö
Gruppen upplever att lekplatsen inte har blivet helt färdig. Den
utrustningen som är kvar skulle behövas rustas upp med bland
annat ny färg. Fråga om platsen ska hägnas in?

-

WiFi4EU
Ett EU har ett projekt som ska främja gratis wifi på offentliga
platser. ITSAM hade uppdraget att ta fram ett underlag för en
eventuell ansökan till EU. De resurserna som fanns inom EU
tog slut innan ITSAM hade möjlighet att ansöka.

-

Snöröjning
Det finns en ny entreprenör som sköter snöröjningen i
Falerum. Kronvägen från Marinettes fram till förskolan röjdes
inte hela vägen fram förra säsongen vilket berodde på att
kommunen inte äger sista biten av vägen. Med dialog med nya
entreprenören hålls även den biten under uppsikt i vinter.
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-

Kommunikationer
Problemet med att ersättningstrafik när tågen är inställda har
blivet bättre. Kommunen har tagit kontakt med Östgötatrafiken
i ärendet.

-

Ny förskola
Kommunen kommer att bygga en ny förskola i Falerum med
plats för 20 barn och 4 personal. Förskolan beräknas stå klar
för inflyttning i september 2019. Gruppen tycker att det är bra
med satsningen, men hade önskat mer och bättre information
till föräldrar och boende i området.

-

Utegym
Önskemål om ett utegym finns av gruppen. Placering vid
lekplatsen eller alternativt vid Dackevallen.

o Nästa möte
Tisdagen den 12 mars 2019, klockan 18.30
träffas vi nästa gång på Mor&Dotter
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