
Strategiska gruppen Grebo

Onsdag 21 mars 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
programperiod vilket innebär att det återigen går att söka stöd
för lokala utvecklingsprojekt.
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● Riksväg 35
Etapp Sandtorpet-Rösten
Trafikverkets vägplan går vidare
Byggstart sannolikt våren 2023
Etapp Sandtorpet-Vårdsbergs kors (Björkåkla)
Byggstart nu i april
Start i södra delen - Sandtorpet
Klart 2022

● Planering Grebo
Ante Lundgren, planarkitekt informerade var arbetet i de olika
områdena i Grebo befinner sig.

Norrby
Det är nu över 200 personer som har anmält sitt intresse för att
bygga och bo i Norrby området.
Antagande för detaljplanen etapp 1 kommer upp till
kommunfullmäktige den 28:e april
Infrastruktur förväntas påbörjas hösten 2021, men är beroende
av hur det går med detaljplanen. Byggande tidigast 2022.

Nya Grebovallen
Arbetet med detaljplanen för nya Grebovallen är påbörjat. I
augusti-september siktar man på att ha tagit fram
samrådshandlingar. I nya planen är området större än tidigare
planerat. Detta för att bevara naturområden. Se karta i bilaga.

● Mårsängsfältet
Det blir en asfalterad yta med basketkorgar och en fin gång
genom mårsängsområdet.
Det ska även under året påbörjas arbete med att förbättra
fotbollsplanen i området så pass att den bör hålla för
barnfotboll.
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● Gullvivan
På grund av pandemin har uthyrningen av Gullvivan minskat.
Idag bär sig inte kostnaderna. Gruppen frågar om ekonomisk
hjälp. Förslag är rabatterade kostnader för värmen som köps av
kommunen tills restriktionerna ändras. Kommundirektören för
kontaktuppgifter och återkopplar när nya riktlinjer finns.

● Digital rådgivning

Via servicepunkten på Nära Dig kommer det att finns
möjlighet att få digital rådgivning vid fem olika tillfällen.
Kontakta personalen för tidsbokning

Datum: 5, 17 och 26 maj, samt
7 och 16 juni.

● Övriga frågor/pågång

● Åtvidabergs renhållning ser på nya platser Flytt av ris-tipp och
återvinningsplats.

● Miljöbilen kommer 15 Maj

● Trafik & Hastighetsfrågor.

● 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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