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Tisdag 15 oktober 2019  
Plats: Marinettes i Falerum 

 
 
 
 
      
 
 

- Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 

 

- Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för 2030. 

Gruppen får information om visionen. 

Framåtanda och ledorden mod, helhetssyn och långsiktighet 

finns kvar. Det som skiljer sig från tidigare vision är att fyra 

nya framgångsfaktorer har tagits fram som tillsammans med 

hållbar utveckling ska genomsyra samhället och leda till en 

långsiktig social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. 

 

- Lägesrapport om hur uppdraget om service på landsbygden 

fortskrider. Utredningen behandlas just nu politiskt och 

innehåller förslag på att inrätta servicepunkter på prov under 

ett år i Grebo, Björsäter och Kvarnvik. Servicepunkterna 

föreslås innehålla 3 tjänster; 

1. Dator eller surfplatta med internetuppkoppling skrivare och 

scanner och kopiator 

2. Medborgarservice 

3. Biblioteksombud. Det har som har prövats i ett pilotprojekt 

via butiken i Björsäter. 

 

Kommunfullmäktige förväntas ta beslut i frågan på 

oktobermötet. 
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- Genomgång och kommentarer från föregående 

minnesanteckningar 

 

- Badplats  

Planering av att återuppta badplatsen vid Åkervristen.  

Det blev lite förseningar så återinvigningen av badplatsen har 

skjutits upp till våren 2020. Omklädningsrum och wc är 

byggda och kommer på plats tillsammans med brygga till 

våren. Det kommer också att utföras viss vassröjning vid 

denna tidpunkt. Falerums bygdekommitté står för driften av 

badplatsen.  

 

- 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. 

Naturvårdsverket har också visat intresse att köpa aktuellt 

markområde för att anlägga biotop. Inväntar nu svar om vem 

som blir markägare. 

 

 

 

 

- Trafiksituationen 

Förslag från gruppen är att hastigheten sänks till 30 km/h vid 

förskolan samt skyltning vid förskolan och till 40 i resten av 

samhället.  

Kommunen lämnar förslaget till Trafikingenjören på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakten med 

Trafikverket om möjligheten att få sänkt hastighet.  

- Brun väg/Turistväg 
Dialog med Västerviks kommun har inletts på tjänstemans 

nivå. Ett möte kommer äga rum i november 2019 i Edsbruk, 

för att diskutera möjligheten. 

Till nästa möte ska vi ta reda på vad en brun väg innebär. 

Vilka åtgärder behövs och vad är kostnaden att färdigställa en 

turistväg? 
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- Ny förskola 

Uppförandet av ny förskola är i sitt slutskede.   

Preliminära uppgifter är att det ska vara helt klart till 

överlåtande vecka 51. Flytt från gamla till nya förskolan i 

mellandagarna och ska öppnas för verksamhet vecka 2, 2020 

 

 

- Utegym  

Önskemål om ett utegym finns av gruppen. Förslag är vid 

järnvägsstationen i Falerum där kommunen äger en bit mark.  

Gruppen tycker att det är en bra och central placering så vi 

jobbar vidare med ärendet.  

 

 

- Belysning  

Belysning stolpar har monteras ner på vägen mot Ukna. 

Trafikverket har med SKL ingått ett avtal som möjliggör att 

Trafikverket kan minska antalet stolpar på sina vägar. Detta 

förekommer över hela landet och kommunen blir inte 

informerad om var och om belysning monterad ner. 

Kommunen har en fortsatt dialog med trafikverket. 

 

 

- Ställplatser  

Det finns en önskan om att anlägga ställplatser för husbil och 

husvagn. Turism-Kultur & Fritid på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ett utredningsuppdrag 

i frågan. Det finns olika nivåer på ställplatser så en ställplats 

idag kan mycket väl fungera vid Dackevallen.  
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Övrigt 
o  Det efterfrågas bättre marknadsföring av kommunen. 

Exempelvis turistbroschyrer och kartor på strategiska 

platser runt om i och utanför kommunen.  Även 

marknadsföring på turistmässor och liknande.  

o Falerums förskola med fritidshem, som tar emot barn 

mellan 1 och 12 år står det på hemsidan. Men föräldrar 

får information om barn från första klass hänvisas till 

frita i Åtvidaberg. Fråga om vad som gäller? Frågan 

ställs till barn- och utbildning förvaltningen. 

o Vägen från Kvistrum till gärdserum har blivet mycket 

sämre efter att trafikverket fyllt upp vägen i samband 

med beläggningsarbetet på Uknavägen. Kommunen 

skickar synpunkten till Gata & Park. 

o Gruppen uppmanar företag och organisationer som har 

hjärtstartare att registrera dessa i hjärtstartar registret 

för att snabbt kunna se var det finns en hjärtstartare.  

Kommunen borde också se över beställningen till 

RTÖG så att det kan finnas en hjärtstatare i Falerums 

räddningsfordon. 

o Hur gruppen ska bli bättre. 

Gruppen upplever att det är för lång tid mellan mötena 

för att göra en återkoppling oftare i vissa frågor.  

Förslag är att gruppen själva har möten lokalt mellan 

de mötena som kommunen medverkar i. Återkopplar 

till samordnare på kommunen för att få en bättre 

dialog. Ett förslag också att alla de olika grupperna 

träffas på ett gemensamt möte för att få inspiration av 

varandra. Frågan tas upp på de olika strategiska 

grupperna under hösten. Det gemensamma mötet 

föreslås att arrangeras under första kvartalet 2020. 

Förslag: 

2 stycken möte per år med politik och tjänstepersoner. 

2 stycken möte per år lokalt (Arbetsutskott) 

1 styck gemensamt möte per år.  

 

 

 

o Nästa möte 
Tisdagen den 21 april 2020, klockan 18.30 

träffas vi nästa gång på Mor & Dotter  
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