Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik

Tisdag 16 oktober 2018.
Plats: Kvarnviks Bygdegård
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-

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 Hannäs som svarat på
enkäten som fanns på kommunens hemsida och hos ICA
Kvarnvik lanthandel under sommaren, så fanns det många
förslag som avhandlades. Det var uppdelat i förslag om
kommunal service och kommersiell service som upplevs
saknas i Hannäs. Då detta är ett gediget material tog denna
redovisning merparten av mötestiden.

-

Genomgång och kommentarer från föregående
minnesanteckningar

-

Busstrafiken
Det har varit frågor om skolbussarna från Hannäs till
Åtvidaberg. Skolbarnen blir hämtade av buss i Hannäs och när
de kommer till Falerum måste de gå byta till linjebussen.
Frågan är varför systemet är så? En av anledningarna att
busslinjen till Hannäs lades ner var att skolbarnen inte
räknades i statistiken. Då borde de inte räknas med i statistiken
från Falerum nu. Varför kan de inte åka samma skolbuss hela
vägen, då den ändå går in till Åtvidaberg?
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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.

-

Anslagstavla
Anslagstavlan i Hannäs är på plats och uppdaterad. Finns det
intresse att även byta ut den anslagstavlan som finns i
Kvarnvik? Gruppen menar att den tavlan som finns i Kvarnvik
är större än den som kommunen monterat i Hannäs och att den
nuvarande är bra.

-

Uppdatering om multiarenan och Aktivitetshallen
Lördagen den 30 juni invigdes multisportarenan i Kvarnvik,
och den 6 oktober var det invigning av aktivitetshallen.
Det som saknas är skyltar med upp och nerfart till multiarenan.
Frågan lämnas till trafikingenjören på kommunen.

-

Feedback om bredbandsutbyggnad
Nu är Zitius ute och ser var de ska gräva. Det sker i samråd
med berörda markägare och trafikverket. För Zitius gäller
området Fåfalla-Holmbo-Kvarnvik-Larum-Nora-HällingsfallRumhult-Gärdsnäs-Slottet.
Kommunen informerade om det kommande fiberprojektet på
landsbygden.

-

Avlopp Holmbo/Kvarnvik
Kommunen har haft möten med Länsstyrelsen angående
föreläggandet om VO i Kvarnvik-Holmbo. Åtvidabergs
kommun anser att det är lämpligare att först utreda behovet av
VO inom kommunens hela geografiska område och därefter
föreslå prioriteringar och samhällsekonomiskt lämpliga
tekniska lösningar. Ett ärende är på väg inom kommunen till
Fullmäktige där vi föreslår Fullmäktige att ta ställning till att
dra tillbaka uppdraget om VO i Kvarnvik-Holmbo och istället
uppdra till kommunen att utreda behovet av VO inom
kommunens hela geografiska område och därefter föreslå
prioriteringar och samhällsekonomiskt lämpliga tekniska
lösningar.
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Medfinansiering Bygdegården
Riktlinjerna för medfinansiering är godkända av
kommunfullmäktige. Ansökan om medfinansiering för
tillbyggnad av nytt kök på bygdegården i Kvanvik har
inkommit. Kultur och Fritid har mottagit ansökan.
Gruppen poängterar att de behöver ett beslut från kommunen
innan 1 december 2018 då anmälan till Boverket skall vara
inskickad till det datumet.

-

Sjuktransporter
En fråga om hur sjuktransporter samordnas, eller rättare sagt
inte samordnas. Taxi hämtar upp och kör till vårdcentralen en
och en. Även tillbakaresan kan innebära långa väntetider då
sjuktaxi endast kör en person åt gången. Det känns väldigt
kostnads-ineffektivt och inte speciellt miljövänligt att
samåkning inte kan ordnas. Systemet för bokning av resor har
sina begränsningar. Det finns ingen geografisk koppling i
bokningssystemet. Nytt system är under upphandling av
Östgötatrafiken.

-

Vägnätet
Tidigare diskuterades att det skulle satsas resurser på en av
vägarna. Gruppen undrar vad som hände med den dialogen?
Med en dialog med Trafikverket finns det inga uppgifter på
denna fråga.

-

Nästa möte
Kommunen kallar till nästa möte i mars/april 2019
Tack för en trevlig kväll och god fika.
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