
Strategiska gruppen Hannäs/Kvarnvik

Tisdagen den 26 Oktober 2021
Plats: Kvarnviks Bygdegård .

Närvarande tjänsteperson: Närvarande politiker:
Robert Bredberg Joakim Magnusson (C)
Jennie Rotman Tommy Aarna (M)
Peter Westerlund

Närvarande från Hannäs:
Anita Bodin Astrid-Marie Jonsson
Bror Ekström Cenneth Jonsson
Christian Lundquist Dag Petersson
Helen Jerrebrant Kerstin Ekström
Lina Svensson Marie Hägerklew
Monika Jerrebrant-Johnsson Oskar Svensson

Närvarande digitalt:
Mattias Gustafsson

Robert Bredberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna och
presenterade dagordningen för kvällens möte

Bredbandsutbyggnad/ VA området Kvarnvik-Holmbo

Kommunen har sökt stöd för att fortsätta utbyggnaden för
fiber. När det stödet blir godkänt så kommer det att skickas ut
en ny intresseanmälan för fiber. Grävning kommer att ske fram
till tomtgräns, och det grävs till alla fastigheter som ligger
placerade längs huvud fiberlinjen.
Nästa huvudområde som grävs för stamfiber är området
Rumma. Beräknad grävstart vintern 2021
VA blir försenat och mer information kommer. Detta ska inte
påverka utbyggnaden av fiber.
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Gatubelysning
Mattias Gustafsson informerar om att trafikverket planerar att
ta ner gatubelysning på vissa sträckor och hur långt det kan
kommit.
Planering för egen kommunal belysning förbi bygdegården i
Kvarnvik.
Dialog fortsätter med Trafikverket. Om gruppen vill ta ny
kontakt med trafikverket är det följande kontaktuppgifter.

Mikael Lilja Projektledare kraft och belysning väg Region Öst
mikael.lilja@trafikverket.se
Telefon: 010-123 93 23

Det finns ett politiskt beslut att renovera befintliga stolpar och
drivas i kommunal regi.

Utegym

Gruppen har tagit fram behovsanalys och platsförslag till ett
utegym. Markägaren har också givit klartecken för
uppförandet. Kommunen har tagit fram två förslag för
utegym.
Det första är ett gym i metall som finns på andra ställen i
kommunen. Det andra är motsvarande i trä. Förlag två tyckte
gruppen var det som skulle passa in bäst.

Servicepunkt
Det har lämnats in en utvärdering av Kommunala
servicepunkter på landsbygden. Politiken har beslutat att det
blir en förlängning av projektet.
Servicepunkterna drivs i samverkan med lanthandlarna i
Björsäter, Grebo och Sjöberga i Hannäs socken. Genom
servicepunkten vill vi sprida information om kommunens
verksamheter, aktiviteter och mycket mer. Förhoppning är att
servicepunkten ska leda till ökad delaktighet för dig som bor
på landsbygden.
https://www.atvidaberg.se/servicepunkt
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Laddpunkter för elbil
På vårens möte hade vi besök av representanter från
Energikontoret,(Region Östergötland) och Länsstyrelsen som
berättade om elbilens historia och ladd infrastruktur för elbilar
idag. Det finns mycket kunskap och hjälp man kan få från dem.
Ansökning från Klimatklivet ger 50% av investeringskostnaden,
och det finns hjälp att få att skriva och göra beräkningar till
ansökan.
Om det finns företag eller föreningar som vill veta mer så
kontakta kommunen så hjälper vi till med kontakten.

En fråga från politiken.
Om det skulle finnas en summa pengar tillägnad den
strategiska gruppen, vad skulle gruppen göra med dessa då?
Finns det någon strategisk fråga för Hännäs / Kvarnvik? Ett
förslag som nämndes var en minigolfbana.

Övrigt
Det kom en fråga avseende en reflektion hur personer på
äldreboende behandlas. Kommundirektören tog ett enskilt
samtal och tog med saken vidare efter mötet.
.

Nästa möte
Kommunen bokar upp nytt möte under våren 2022.

Tack för en trevlig kväll.

Vid pennan
Peter Westerlund
Administratör
Samhällsbyggnadsförvaltningen Stab
Telefon: 0120-83186
peter.westerlund@atvidaberg.se
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