
Strategiska gruppen Falerum
Onsdagen 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.

• 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.

● Natur och kulturstig
Planering av promenadstigar längs med Storån har pågått
länge. Huvudtanken är att tillgängliggöra den unika miljön,
samt att binda ihop de olika områdena i Falerum. Ett förlag om
ny sträckning har kommit upp som är belägen längs den gamla
vägen.
En rundvandring planeras under våren för att se möjligheten
för de olika sträckningarna.
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● Trafiksituationen
Frågan med att göra Uknavägen säkrare. De tidigare skisserna
på hur genomfartsleden skulle kunna se ut finns på
planenheten på kommunen. Dessa bifogas till gruppen.
Det arbetas inte med dessa planer från kommunens sida för
närvarande.
Hastigheten på Kronvägen har blivet betydligt bättre sedan
förskolan öppnades. Den hastighetsmätare som kommunen
satte ut gav också positiv effekt på hastigheterna. Ett önskemål
att den kan komma tillbaka igen.

● Övriga frågor/pågång

● Åtvidabergs motorklubb utvecklar festplatsen.
Det finns redan en dialog mellan motorklubben och Falerums
IF

● Miljöbilen kommer 15 Maj

● Servicepunkt?
Servicepunkt saknas i Falerum. Projektet med kommunala
servicepunkter ska utvärderas inför ett eventuellt beslut om
fortsättning. Om det finns aktör som är intresserad av att
framöver driva en kommunal servicepunkt i Falerum om
projektet fortsätter kan ta kontakt med Jennie Rothman. Vi
behöver veta om intresse finns för utvärdering och förslag om
ev. fortsättning.

● Behov ta fram serviceplan – strategiska grupperna
remissinstans

● Reduktionsfiske av flera sjöar mellan Åtvidaberg och Falerum.

● Byte av tågentreprenör
Från och med december i år försvinner namnet ”Kustpilen”
från sträckan Västervik-Linköping. Istället kommer
Krösatågen att trafikera sträckorna.
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• Tema - Laddpunkter för elbil
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

● 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.

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7  ·  Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg  ·  Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29  ·  E-post kommun@atvidaberg.se

www.atvidaberg.se KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

mailto:kommun@atvidaberg.se

