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Strategiska gruppen Grebo 

 

 
Tisdag 21 oktober 2019.  
Plats: Gullvivan 

 
 
 

- 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 

 

 

 

 

- Planering Grebo 

Det har varit samrådsmöten under våren om planprogrammet 

för Grebo-Norrby. Samrådsredogörelsen är klar och ändringar 

är gjorda i det planprogram som lämnats till politiken i 

september, och tas upp i kommunfullmäktige i november.  

Detaljplanarbetet fortsätter efter att politiken har antagit 

planprogrammet som fortsatt inriktning för Grebo-Norrby.   

Kommunen kommer att bjuda in till samrådsmöte om första 

detaljplanen för Grebo-Norrby när ett planförslag har tagits 

fram.  

 

- Frågan om detaljplan för ny placering av fotbollsplanerna har 

framskridits på grund av att lokaliseringen inte är avgjord. 

Problemet handlar om marktillgång. 

 

- Naturstig 

Hur långt har naturstigen kommit? 

Katrineberg rundan på ca 7-8 kilometer och leden är 

”inspelad” och sparad till ett kart program. Det har inte 

kommit något klartecken från markägare så leden har inte 

märks upp fysiskt än. Planerat att det ska vara en uppmarkerad 

led under 2020. 

 

- Mårsängsfältet 

Det kommer att monteras en strålkastare som sprider ljus till 

utegymmet. Ny lekplats och grillplats samt pulkabacken är på 

plats.  Kommunen ser över vad man kan göra framöver med 

bord och bänkar. Tanke finns att placera en solcellsbänk.   
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- Förslag från Falerums gruppen 

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. 

1 styck gemensamt möte per mandatperiod. 

 

 

 

- Nästa möte 

Kommunen kallar till möte igen till våren. 

 

Tack för en trevlig kväll. 
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