
STRATEGISKA GRUPPEN GREBO
Tisdagen 3 Maj 2022 18.00- 21.00

Plats: Gullvivan

Närvarande tjänsteperson: Närvarande politiker:

Närvarande från Grebo: Närvarande digitalt:

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna och presentation av
dagordningen för kvällens möte
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o 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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o Uppdatering Grebo Skola/Förskola
Utredningen om elevutveckling prognosen till 2031 är
klar. detta har utgjort grunden för utredningen om Grebo
Skola. En ny byggnad kommer att ersätta den gula och
röda paviljongerna. Det kommer att rymmas fem
klassrum i den nya byggnaden. Rummen kommer att
vara flexibelt anpassade beroende på storlek på
årskullarna. Projekteringen kommer att vara klar under
hösten 2022 och förmodad byggstart under 2023.

o Väg 35- Status
Etapp Sandtorpet-Vårdsbergs kors (Björkåkla)

Ett körfält avstängt 3 veckor fr o m 11 april.
Asfalteringsarbeten fram till början juli.
Öppning för trafik oktober 2022.

Etapp Sandtorpet-Rösten

Framtagande av bygghandling maj-augusti 2022.
Byggstart oktober 2023 i Grebo.
Öppning för trafik september 2026

Information och nyheter:
https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-osterg
otlands-lan/
Rösten - Åtvidaberg

Åtgärdsvalsstudie 2021 - Vägplan föreslås tas fram.
Länsplan för regional transportinfrastruktur LTP
2022-2033 - remiss
Start denna - ej slutfört denna programperiod.

Gruppens samlade intryck är att allt har fungerat bättre
än förväntat under byggnadstiden.
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o Planering Grebo
Kommunens planarkitekt berättade om status för de
olika projekt som finns i Grebo. Både planarkitekten och
kommundirektören påpekade att alla de olika
processerna har sina egna samråd, och förslag och
kommentarer i de olika ärendena lämnas på respektive
samrådsmöte och inte via den strategiska gruppen.
Grebo - Norrby
Detaljplanen för etapp 1 är överklagad till Mark-och
miljööverdomstolen och kommunen inväntar svar som
beräknas inkomma efter sommaren.
Det finns nu ungefär 300 intresseanmälningar för
området. Det finns ett stort behov av bostäder och
lägenheter. Många äldre vill inte flytta ifrån samhället,
men vill inte bo kvar i sina hus. Det finns även privata
markägare som vill exploatera utanför detaljplanelagt
område.
Nya Grebovallen
Samrådsmöte sker den 5 maj klockan 18 i Grebo.
Till samrådet kan man lämna in förslag och synpunkter.
Därefter går ärendet till granskning.
Det har redan inkommit många synpunkter om vägar
och trafik
Mårsäng 1:8
Samråd pågår till den 16 maj, därefter går ärendet till
granskning.

Webbplatsen
Alla detaljplaner och aktuella ärenden finns på
Åtvidabergs kommuns hemsida.
https://www.atvidaberg.se/bygga-bo-och-miljo/samhalls
utveckling-och-planering/detaljplaner
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o Övriga Punkter

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.

På Gång i Servicepunkten
5 maj - Energirådgivning
19 maj Biblioteket -Boktips, E-tjänster, lånekort
Just nu! Låna elcykel - fram till 12 juni

Gamla och nya anteckningar
Gruppen efterfrågar anteckningar från tidigare möten.
De finns inte kvar på hemsidan. Det kunde vara bra att
se vad som tagits upp tidigare. Vi ser att de äldre
anteckningarna ses över ( GDPR) och skickas till
gruppen.
Även de nya anteckningarna ska komma lite tidigare till
gruppen. Vi uppdaterar våra rutiner och ser till att
anteckningarna skickas ut inom kort tid efter mötena.

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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