
Strategiska gruppen Björsäter

Tisdag 18 november 2021.
Plats: Skolans matsal i Björsäter

Närvarande från Björsäter:
Carina Jarhall Mia Götesdotter
Hanna Edström

Närvarande tjänstemän: Närvarande politiker:
Jennie Rothman Lennart Pettersson (V)
Peter Westerlund Tommy Aarna (M)

Närvarande digitalt:
Stefan Nilsson
Ante Lundgren

Stefan Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till andra
delen av den strategiska gruppen och presenterade dagordningen för
kvällens möte

Vägföreningen

Första delen av mötet gjordes den 11 november 2021 i Björsäter.
Gruppen och kommunens representanter träffades vid
pendlarparkeringen i Björsäter för att på plats se och diskutera i första
hand vägföreningen.
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Vi började vår vandring längs gamla Åtvidsvägen ner mot Sätervallen.
Där svängde vi av och gick bort mot Smedtorpsvägen och vidare ner
till skolan. Efter en kopp värmande kaffe gick vi ner och runt
Kyrkängsvägen och tillbaka till parkeringen. Därefter passerade vi Nya
Åtvidsvägen och bort mot Tempo.
Under denna vandring berättade gruppen om de olika områden som
innefattades utav vägföreningen och även vilka områden som passar
och inte passar för bebyggelse inom planarbetet.
Det var väldigt värdefullt för tjänstepersonerna att på plats se för och
nackdelar och hur hela geografin ser ut.
efter denna rundvandring så tar vi upp tråden igen på detta ordinarie
möte.
I bifogad bilaga finns det beskrivet utförligt om vad som är
problembilden med vägföreningen. Även beskriver planenheten
skillnaderna för gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsförening. Hur ska vi gå vidare mot ett övertagande till
kommunalt huvudmannaskap. Nu kommer en konsult som gör en
bedömning på kostnaden. Beroende på vad den rapport visar kan vi
se vilken som blir vägen framåt.
Planen framåt blir:
1. Minnesanteckningar från mötena med strategiska gruppen
2. Kostnadsbild från konsult
3. Klartecken från politiken, sa att vi går mot samma mål.
Kommunen kommer att kalla till ett nytt möte när rapporten är klar.
Då är det bättre att ha en speciell arbetsgrupp som är specifik för
vägfrågan. Så håller vi isär frågan från ordinarie strategisk grupp.

Bostäder och Detaljplaner

Detaljplanen för Kärringtröttebergt har vunnit laga kraft i tid för förra
mötet med gruppen.. Nu är ärendet skickat till mark och
exploaterings-ingenjören på kommunen för att räkna ut en
köpeskilling. Det finns två alternativ. Att kommunen själva exploaterar
området eller att det säljs till en kommersiell exploatör. Har gruppen
fått några signaler på intressenter för exploatering? Björsäter har ett
bra strategiskt läge mellan Linköping och Norrköping och det är nu
hög efterfrågan på tomter och bostäder. Det finns färdiga detaljplaner
för Smedstorpsvägen. Vad finns mer i de kommunala handlingarna
undrar gruppen. Kommunen tar fram detaljplaner till nästa möte.
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VA

Det finns frågor angående VA nätet i Björsäter.
Det är en önskan att Åtvidabergs vatten och Miljökontoret medverkar
på ett kommande möte.
- Beskrivning av VA-området
- Miljö, oro för eventuellt läckage vid utflödet vid pumphuset.

Julbelysning

Gruppen rekommenderar vinterbelysning vid busstorget.
Kommunen lämnar förslag till Gata o Park.

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

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.
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Övrigt
- Möjlighet att skapa ett gångstråk vid bäcken på

Kyrkängsbacken. Tar frågan med till kommunekologen.
- Fiber fråga. Fiberutbyggnaden från Söderköping-Byrum är klar

och all utrustning installerad. När släppt tjänsterna på?
- Fiber fråga 2 Grävningen av fiber stammade av på sträckan vid

Bersbo. Inget hänt på länge och det är olika svar beroende på
vem man frågar. Status?

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 Björsäter?
Det som kom på tal var en renovering av den gamla trappan
vid busshållplatsen vid gamla stationen.

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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