
Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik

Onsdag 28 april 2021
Plats: Digitalt möte via Zoom.

● Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

En kort presentationsrunda på alla deltagarna på kvällens
möte, och genomgång av dagordningen.

• Tema - Laddpunkter för elbil ca 18.40
Syftet med punkten är att visa att det finns hjälp och stöd att få
om företag eller föreningar önskar hjälp med att etablera ladd
punkter för elbil. För alla som är intresserade av att gå vidare
med att etablera laddstolpar erbjuder vi 3 tillfällen i juni där vi
kommer att kunna gå djupare in på ansökningsförfarande och
ha tid för övriga frågor. Länkar till dessa tillfällen ligger i
presentationen.
Tillfälle nr 1: 1 juni kl. 8:30 – 9:30
Tillfälle nr 2: 2 juni kl. 16:30 – 17:30
Tillfälle nr 3: kl. 3 juni 11:30 – 12:30

Information angående Leader
Arbete pågår med förberedelse inför ny programperiod
2023-2027
Tar fram en ny strategi för utvecklingsarbetet
Enkät 12-28 april.
Dialogmöte onsdag, 26 Maj kl. 18-20
Kommunvisa möten – Åtvidaberg 26 augusti
https://www.leaderfolkungaland.se/strategi/

Det har tillkommit nya medel inom Leader för nu pågående
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programperiod vilket innebär att det återigen går att söka stöd
för lokala utvecklingsprojekt.

● 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 och Mattias
Gustafsson, verksamhetsledare, Gata och Park som är
projektledare för fiberutbyggnaden.
Det har inkommit en överklagan på beslut i VA-området. Detta
resulterar i förseningar och det blir ingen byggstart under detta
år som tidigare var planerat. Detta gör också att
fiberutbyggningen också blir försenat, då samordnad grävning
skjuts framåt.
Nya tidsplaner är på gång både för VA och fiber. Mer
information kommer att skickas ut brevledes.
Det nya bostadsområdets behov av VA kommer att lösas i tid.
Det finns olika alternativ som möjliggör detta.

● Gatubelysning
Mattias Gustafsson informerar om att trafikverket planerar att
ta ner gatubelysning på vissa sträckor i Kvarnvik/Holmbo
området. Beslut är taget att t.ex. belysning stolpar från Holmbo
ner till bygdegården kommer att rivas. Stolparna från affären
ner till bron kommer att renoveras.
Kontakt till Trafikverket
Mikael Lilja Projektledare kraft och belysning väg Region Öst
mikael.lilja@trafikverket.se
Telefon: 010-123 93 23

● Utegym
Gruppen har tagit fram behovsanalys och platsförslag till ett
utegym. Markägaren har också givet klartecken för
uppförandet. Kommunen jobbar vidare med frågan.

● Digital rådgivning
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Via servicepunkten på Sjöberga lanthandel kommer det att
finns möjlighet att få digital rådgivning vid fem olika tillfällen.
Kontakta personalen för tidsbokning

Datum: 3, 12 och 24 maj, samt
2 och 14 juni.
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● Övriga frågor/pågång

● Miljöbilen kommer 15 Maj

● Behov ta fram serviceplan – strategiska grupperna
remissinstans

● Nästa möte
Kommunen kallar till möte igen till hösten 2021.
Vi hoppas att vi kan träffas på plats men vi ser hur
rekommendationerna ser ut längre fram.
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