STRATEGISKA GRUPPEN BJÖRSÄTER
Onsdagen 20 April 2022 18.00- 21.00
Plats: Skolans Matsal

Närvarande tjänsteperson:

Närvarande politiker:

Närvarande från Björsäter:

Närvarande digitalt:

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna och presentation av
dagordningen för kvällens möte

www.atvidaberg.se

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA
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Utvecklingsstöd för strategiska orter
Frågan har lyfts i olika strategiska grupper om
ekonomiskt stöd för lokala initiativ.
Hur kan kommunen underlätta för lokala
förbättringsinsatser och initiativ som inte ryms inom
befintliga bidragsregler?
Det finns investeringsmedel om 500 000 kronor avsatta
för inköp eller insatser i kommunens anläggningar vid de
fyra strategiska orterna.
Inom budget 2022 beviljades en så kallad
landsbygdsfond 100 000 kronor i driftbudgeten. Fördelat
är det 25 000 kronor per ort. Detta för insatser som riktar
sig till alla på orten och det ska vara en förening som ska
stå som huvudman för ansökan. Strategiska gruppen tar
fram förslag till beslut, som sedan tas upp och blir ett
beslut politiskt.
Det finns många möjligheter med detta utvecklingsstöd.
- Materialköp
- Evenemang
- Uppstart av ny verksamhet
- Marknadsföring
- Inköp av tjänst, exempelvis anläggningsarbete.
- Tryck eller grafiskt material
Kommunen håller just nu och arbeta fram riktlinjer för
hur stödet ska hanteras. Ansökningar skickas till
kommunen som sammanställer dem till gruppen.
Strategiska gruppen återkommer under möte med
förslag till fördelning / beslut.
Slutgiltligt beslut tas politiskt på kommande
utskottsmöte.
Årets ansökningar kommer att hanteras i höst även för
insatser under 2023
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Vägföreningen

På mötet informerade Enhetschefen för
samhällsplanering om hur arbetet fortskrider.
Det finns ett förslag till lösning som presenterades.
- Gatunätet övergår till kommunalt
huvudmannaskap genom ändring av
byggnadsplaner och detaljplaner
- Eventuell överföring av icke kommunalägd mark
genom fastighetsreglering (vid behov)
- Eventuell förhandling om inlösen av gatumark till
kommunal ägo
- Ansökan till Lantmäteriet om upphävande av
befintlig gemensamhetsanläggning.
Antal berörda planer som ska ingå i planändring
avseende huvudmannaskap för allmän plats är 4 stk,
där 3 stk kan ändras utan större problem.
Antal fastigheter som kan komma att kräva en
fastighetsreglering mellan kommunen och berörda
fastighetsägare är 9 st.
Planen är inte genomförd i sin helhet och det finns
avvikelser avseende gatumark i planens nordvästra del.
också vad gäller standard. Om befintligt vägnät ska
legaliseras i sitt nuvarande läge (i området Kyrkängen)
behöver ny detaljplan upprättas.
Förslag att kommunen med Gata och Park samt
planavdelningarna gör ett studiebesök på plats för att
skapa en bild om vilka insatser som kan behövas för att
standarden på vägnätet uppfylls. Detta gäller kyrkängs
området. Därefter kan det göras en tjänsteskrivelse som
lämnas för ett politiskt beslut. Därefter kommer det ett
uppdrag till samhällsbyggnads förvaltningen.
Fördjupning finns i bifogad bilaga
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Bostäder & Detaljplaner

I dagsläget finns det inga pågående detaljplaner för
Björsäter. Detaljplan för Käringtrötteberget är nyaste
område för nybyggnation.
Översiktsplan (ÖP) är inte juridiskt bindande men har
däremot en viktig vägledande funktion i det löpande
arbetet. Översiktsplanen ligger till grund för
detaljplanering och bygglov och är vägledande vid
kommunala beslut.
Gällande Kärringtrötteberget så tog gruppen fram en
broschyr som marknadsför området. Kontakt förmedlas
till kommunens mark & exploateringsingenjör om det
fortfarande skulle kunna användas igen efter
uppdatering?

o

Övriga Punkter
Gångväg Kyrkäng Området
Möjlighet att skapa ett gångstråk vid bäcken på
Kyrkängsbacken.Utifrån naturvärden finns det enligt

kommunekologens kännedom inget som hindrar att man gör
en stig där. Men om vi fortsätter med idén kan det ändå
behövas ett platsbesök innan man sätter igång.
Skickar kontaktuppgifter till gruppen till kommunekologen.

Fiber
Fiberutbyggnaden från Söderköping-Byrum är klar och
all utrustning installerad.
Grävningen av fiber stannade av på sträckan vid Bersbo.
Inget hänt på länge på grund av markägarfrågor.
Gruppen har fått till sig från många personer att
informationen har varit bristfällig över lag. Även de
entreprenörer som har utfört grävning och installation
har givet bristfällig och missvisande information.
Informationsbrev har skickats ut i området runt Bersbo
som har varit helt vilseledande då informationen som
skickades ut från entreprenör inte rörde rätt område.
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Enkätundersökning
Under maj månad kommer alla representanter få en
enkät att besvara. Enkäten gäller alla i de strategiska
grupperna. Alla de som finns med på e-postlistan
kommer få möjlighet att besvara. Kommunen är mycket
tacksam om man har möjlighet att besvara enkäten.
VA
Det finns frågor angående VA nätet i Björsäter.
Det är en önskan att Åtvidabergs vatten och
Miljökontoret medverkar på ett kommande möte.
- Beskrivning av VA-området
- Renovering av reningsverket?
- Miljö, oro för eventuellt läckage vid utflödet vid
pumphuset.
Då det fanns fler frågor som rör Åtvidabergs vatten och
renhållning så bjuder vi in tjänstepersoner till höstens
möte.

Nästa möte

Frågan om det gemensamma mötet med alla de
strategiska grupperna finns kvar. Detta är planerat till
våren 2023. Förslaget är att man gör det till rutin varje
mandatperiod.
Kommunen kommer att kalla till höstens möte.

Tack för en trevlig kväll.
Vid pennan
Peter Westerlund
Administratör
Samhällsbyggnadsförvaltningen Stab
Telefon: 0120-83186
peter.westerlund@atvidaberg.se
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