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Strategiska gruppen Hannäs / Kvarnvik 

Tisdag 19 november 2019.  
Plats: Kvarnviks Bygdegård 

- 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 

 

- Busstrafiken  
Representanterna från Östgötatrafiken fick dessvärre förhinder 

att medverka på kvällens möte, men kommunens 

transportsamordnare besvarade de tidigare frågorna. 

Kortfattat av de punkter som togs upp var att det är långa vänte 

tider för skolbarnen i Åtvidaberg innan bussen går hem. 

Anledningen är att skolans ramschema styr planeringen av 

skolskjuts arbetet. Detta omöjliggör att barnen kan åka med en 

tidigare buss hem, utan måste vänta på den buss som de är 

registrerade på. Kommundirektör, trafiksamordnare och skola 

kommer att jobba med att samordningen kan bli bättre internt.  

Då schema ändras 4 gånger per läsår krävs mycket information 

från skola och föräldrar att få ihop individuell planering av 

skolskjuts.  

Kommunen bjuder in Östgötatrafiken igen till ett möte nästa 

år. 

 

 

- Feedback om bredbandsutbyggnad 

Zitius har slutat att gräva i området. Anledningen är att 

finansieringen har tagit slut. Kommunens projekt med 

utbyggnad av stamfiber på landsbygden startar hösten 2019 

och kommer att pågå under cirka tre år. Utbyggnaden är 

indelad i delområden. Det första delområdet som byggs ut är 

Broddebo. I vilken ordning de resterande geografiska 

delområdena prioriteras är inte klart. ITSAM håller på med 

vilken del som ska komma härnäst och eftersom ingen annan 

jobbar md fiber i Hannäs/Kvarnvik/Holmbo området så vill 

kommunen trycka på att detta blir ett prioriterat område för 

nästa etapp.  
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Integration 

Gruppen vill anordna aktiviteter för nyanlända. De har varit i 

kontakt med olika personer via språkcaféet som biblioteket i 

Åtvidaberg anordnar. Projektledaren för turism och 

besöksnäring samordnar frågorna via medborgarservice på 

Åtvidabergs bibliotek. 

 

- 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. Det finns 

en nytagen dialog mellan gruppen och kommunens gata-park 

avdelning 

 

Övrigt / Nya punkter 

-  Arbetet med kartor och broschyrer inför nästa är igång.   

Kommunen beställer en besökskarta där det finns möjlighet att 

annonsera i. Företag och föreningar får i uppdra av strategiska 

gruppen att se över möjligheterna att synas bättre. Detta gäller 

även i broschyren Upptäck Åtvidaberg. Bägge dessa 

publikationer är företag som tar fram och säljer annonser i, och 

inte kommunen  

- Lite information om vilka aktiviteter som är på gång i 

närområdet. 

 

- 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 nästa möte till våren 2020 

 

Tack för en trevlig kväll och god fika. 
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