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VÅR LANDSBYGD I FOKUS.
Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samarbete.
Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn vill sätta fokus på landsbygden. F står för Framtid – vi skapar
förutsättningar för framtiden, O står för Omvärld – vi hämtar inspiration från omvärlden för att
lyckas, K står för Kraft – med en gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat, U står för
Utveckling – lokal utveckling är viktigt för att landsbygden ska överleva och S står för Samarbete –
vilket är en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.
Det är ett år sedan det senaste avstämningsmötet med kommunen. Då var det endast uppföljning
av Kristdalabygdens utvecklingsplan. Under 2017 har vi arbetat med att ta fram lokala
utvecklingsplaner och prioriteringar för de övriga orterna. Vi har även arrangerat
tvådagarskonferensen Landsbygdsdagarna på Forum där Oskarshamns kommun var medfinansiär.
Övriga samarbetspartners och medfinansiärer var Attraktiva Oskarshamn AB, Regionförbundet
Kalmar län, Emmaboda kommun och Hela Sverige Ska Leva Kalmar län. Det blev en lyckad
konferens med tema boende, digitala möjligheter samt näringsliv och turism. Konferensen bjöd på
många bra föreläsningar, goda exempel och fick mycket gott betyg av deltagarna. Några citat från
vår deltagarenkät:
”Nu känner man sig fulltankad med bra idéer hur vi tillsammans ska få liv i landsbygden.”
”Hög kvalité, inspiration, konkret! Bra jobbat!”
”Värd varje minut i verklighetsinspiration och möjligheter!”
”Otroligt proffsigt, tack för årets bästa konferens!”
Digitalt ordmoln som skapades av deltagarna på Landsbygdsdagarna 27–28 oktober, 2017.
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Vi har även arrangerat en verksamhetsdag för att diskutera gemensamma aktiviteter från de lokala
utvecklingsplanerna. Vi kallar dem fokusfrågor och de innefattar boende, cykelvägar samt service.
Under våren 2018 har vi haft uppföljningsmöten efter verksamhetsdagen samt arbetat för att starta
upp Local Food Nodes. Detta gjordes vid ett lanseringsevent på Fredriksbergs Herrgård.
Under våren 2018 har vi även hållit bygderåd på alla orter för att sammanställa de aktiviteter som är
prioriterade i respektive bygd. Denna rapport innehåller en sammanställning av våra fokusfrågor
samt prioriterade aktiviteter från de lokala utvecklingsplanerna.

Ordförande Annicka Gunnarsson
Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn, juni 2018
www.hssloskarshamn.se
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FOKUSFRÅGOR.
Verksamhetsdagen som arrangerades i november 2017 var ett uppdrag
från Hela Sverige Kalmar län. Oskarshamn bjöd in Weronica Stålered
från Emmaboda för att sprida goda exempel från sin hemkommun och
för att delta i grupparbetet.
Verksamhetsdagen lockade ett trettiotal deltagare från de fyra bygderåden. I olika grupper
diskuterade vi våra gemensamma fokusfrågor som från början var sju men som under mötet
bakades ihop till tre: boende, cykelvägar och service. Gemensamma fokusfrågor är även
kommunikationer och mobiltäckning. Dessa frågor diskuteras även i länsbygderådet där två
representanter från kommunbygderådet deltar.

Boende
Boende är viktigt på landsbygden. I Oskarshamns kommun finns många fastigheter där ingen är
folkbokförd. Det framgår inte om fastigheterna används eller i vilken utsträckning. Man kan anta att
det är många fritidshus men det finns även många hus som står tomma. I Sverige klassas hus som
antingen bostadshus eller fritidshus. Klassning för ödehus saknas.
Tomma hus skulle kunna säljas eller hyras ut för att få permanentboende eller turistboende. Tomma
affärslokaler kan konverteras till lägenheter men få ser potentialen. I Kristdala har flera affärslokaler
byggts om till seniorlägenheter i markplan och alla är uthyrda. Det går att investera i boende på
landsbygden och det är lönsamt om man gör det på rätt sätt.
HSSL har fått utdrag med fastigheter i Oskarshamns kommun där ingen är folkbokförd och
kommer att gå igenom dessa listor under kommande projekt för Kristdalabygden och
Bockarabygden. Arbetet med fokusfrågan för boende fortsätter således.

På verksamhetsdagen diskuterades frågor som vi önskar att kommunen kan hjälpa till med:
•

Kan kommunen hjälpa oss med att ta fram hur fördelningen av boende ser ut?
Ort, ålder och typ av boende.

•

Finns det planer för seniorboende ute på de mindre orterna/samhällena?
Detta för att ge möjlighet till generationsskifte i husen.

•

Vad har kommunen för ”krav” gällande skötsel av hus?
Hur långt får det gå innan man reagerar? Det vi tänker på är de hus som mer eller mindre
förfaller, är obebodda och där trädgårdar växer igen. Det ger ingen bra bild av helheten i ett
samhälle men vi föreningar kan inte/ska inte vara poliser och påpeka detta för ägarna. Kan
kommunen göra det? Hur går man tillväga i sådana fall?

•

Kan föreningslivet få ta del av register för nyinflyttade så man vet vilka som flyttar till orten
och kan hälsa dom välkomna?

•

Hur planerar kommunen att marknadsföra nya tomter på landsbygden och kanske även
lediga hus?
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•

Finns det möjlighet att starta upp något kring miljömedvetande? Erbjuda, de som vill hjälp
med att exempelvis skaffa solceller?

Vad kan vi själva gör ute på landsbygden?
•

Ordna med sociala samlingspunkter för ALLA
Visa att ALLA verkligen ÄR välkomna oavsett var man kommer ifrån (storstad - småstad,
land osv) men även oavsett annan bakgrund, ålder, kön, familjesituation, sexuell läggning
med mera. Kan låta självklart men tål att poängteras.

•

Alla är vi ambassadörer för vår egen ort.
Vi måste även delta i aktiviteter som arrangeras på andra ställen för att ”visa upp oss”:
Få folk att känna – Oj vad trevligt det verkar vara på orten X, dit kanske man skulle flytta.

Övrig fundering
I samband med bussturer på Turista hemma också berätta vilka tomter/hus som är lediga
och/eller kommunen ordnar, tillsammans med mäklare, bussturer liknande dom som Turista
hemma har. Norra delen, västra delen och södra delen. Här kan man också tala om för företag
NÄR dessa turer går ifall de har nytt folk på gång in som letar boende. Under turerna visar man
lediga tomter och hus. Detta sker i samarbete med lokala föreningar så att lokala representanter kan
berätta om orten vid de olika stoppen (marknadsföra sin ort)

Cykelvägar
Gruppen diskuterade vilka cykelvägar som önskas prioriteras på respektive ort och Eva Holm
skickade ett antal frågor till kommunen. I februari 2018 hölls ett uppföljningsmöte där Regina Laine
från Samhällsbyggnadskontoret deltar. Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret
rapporterar följande svar på gruppens frågor:
•

Kommunala cykelvägar är Tekniska kontorets uppdrag.

•

Cykelplan 2018 är under bearbetning, efter färdigställande skickas dokumentet till alla
samhällsföreningar.

•

Prioriteringslista av kommunala cykelvägar finns varje år.

•

Vision för kommunen - att ha en bilfri cykelslinga runt i kommunen.

Bygderådens gemensamma önskemål om prioriterade cykelvägar:
•

Påskallavik: Vånevik-Oskarshamn
Svar: ej aktuellt just nu, Trafikverkets väg/ansvar

•

Bockara: ”Utebyn” – Bengtkälla.
Svar: Trafikverkets väg/ansvar, möjligt är att bygget kommer igång under 2018.
Oskarshamns kommun ”skjuter till” pengar.
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•

Kristdala: Byn – Badplatsen.
Svar: Dyrt att bygga, ej aktuellt just nu

•

Fårbo: Byn – Fotbollsplanen.
Svar: ej aktuellt just nu, Trafikverkets väg/ansvar

•

Figeholm: Byn – Saltvik.
Svar: Invigning av sträckan till sommaren 2018

•

Figeholm: Byn – Badplatsen.
Samhällsföreningen tar med det i trafikrapporten.

•

Misterhult: ”Sågen” – Götemarens badplats.
Svar: Ej aktuellt, inte kommunens mark.

Service
På verksamhetsdagen gjorde gruppen en inventering av servicen på respektive ort för att få en
överblick samt diskuterade vilken nivå som bör gälla för orterna beroende på antal invånare. De
större tätorterna Kristdala, Påskallavik och Figeholm bör ha likvärdig servicenivå och de något
mindre orterna som Fårbo, Bockara, Misterhult samt de små orterna som Mörtfors och Björnhult
bör ha likvärdig nivå. Uppföljande möten angående service kommer att hållas under hösten 2018
och resultatet presenteras vid nästa avstämningsmöte.
Inventeringen av service rör följande:
•

Apoteksombud

•

Badplatser

•

Butik

•

Café

•

Distriktsköterska

•

Fiber landsbygd

•

Fiber tätort

•

Fritidsgård

•

Förskola

•

Infopoint

•

Local Food Nodes

•

Mobiltäckning

•

Motionsspår

•

Paketombud

•

Postombud

•

Restaurang

•

Skola

•

Systembolagsombud

•

Träffpunkter

•

WiFi-zoner

•

Återvinningscentral

•

Återvinningsstation

•

Äldreomsorg
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BOCKARABYGDEN.
Nu startar utvecklingsarbetet i bygden.
Bockarabygden har tillsammans med Kristdalabygden fått stöd från Astrid Lindgrens Hembygd och
Jordbruksverket för ett utvecklingsprojekt som ska drivas under de kommande två åren.
Syftet med projektet är att synliggöra och tillvarata landsbygdens värden och öka attraktiviteten. Vi
vill sätta fokus på landsbygden och med hjälp av eldsjälar, lokala ledare, företagare och invånare
skapa förutsättningar för framtiden. Med gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat med att
utveckla landsbygden. Samverkan kommer att vara en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.
Målet med projektet är att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden i Oskarshamns kommun.
Det ska finnas bostäder, möjligheter till arbete och en meningsfull fritid för invånarna.
Alla aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet.

Prioriterade aktiviteter & frågor till kommunen.
•

Aktivitetsyta på skolgården*
Bockara Aktivitetsförening har ansökt om 275 tkr från kommunstyrelsens särskilda anslag
för landsbygdsutveckling till Projekt Aktivitetsyta Bockara. Ansökan skickades in den 7 maj
2018. Projektet innefattar asfaltering, stolpe med belysning, grävning, byggnation av
omklädningskur med bänk samt låsbart förråd.

•

Fiber på landsbygden
Det är fortfarande fastigheter som saknar fiber i utkanten av orten. När kan dessa få fiber?

•

Gång- & cykelbana
Föreningarna i Bockara önskar en förlängning av gång- och cykelbanan från Utebyn till
Bengtskälla.

•

Informationstavla med karta och besöksmål på rastplatsen*
Behöver hjälp av kommunen med finansiering och bygglov samt vägskylt med information,
rastplats och bensin i båda riktningarna på genomfartsleden.

•

Förbättrad mobiltäckning på landsbygden (se även fokusfråga Service)
På många ställen i Bockarabygden och i Möckhult är det mycket dålig mobiltäckning. Kan
kommunen ställa krav på de leverantörer som finns?

Bockara – Övriga pågående aktiviteter
•

Hemsida med information om Bockara*
En gemensam hemsida med information om Bockara samt kalender för föreningarnas
aktiviteter och evenemang kommer att påbörjas och lanseras under sommaren 2018.
Finansiering sker till största delen genom utvecklingsprojektet. Bockara Aktivitetsförening
står för den årliga kostnaden av webbhotell, domän och systemuppdateringar.
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Möckhult - Övriga pågående aktiviteter
•
•
•
•

Aktivitetspark vid byahuset*
Anslagstavla vid byahuset*
Fibernät i Möckhult
Upprustning av byahuset*

Bockara - Kommande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfalterad väg till Hembygdsgården
Belysning på motionsspåret
Bättre skyltning till Hembygdsgården
Cykelväg till Oskarshamn
Dagligvaruhandel/Servicepunkt/Café*
Distriktssköterska
Hastigheter genom samhället
Håll rent i samhället
Inventering av ödehus*
Kommunal fritidsgård
Seniorboende i Bockara*
Självservice ÅVC Bockara
Skötsel av allmänna ytor
Utveckla Hagsjön*
Öka inflyttningen

Möckhult - Kommande aktiviteter
•

Förbättrad mobiltäckning (se även fokusfråga Service)

•

Förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen på väg 37

•

Gatubelysning i vissa delar av byn

•

Naturreservatet vid Fårhagsberget*

•

Återvinningsstation
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KRISTDALABYGDEN.
Nu blir det en nystart i utvecklingsarbetet.
Kristdalabygden har tillsammans med Bockarabygden fått stöd från Astrid Lindgrens Hembygd och
Jordbruksverket för ett utvecklingsprojekt som ska drivas under de kommande två åren.
Syftet med projektet är att synliggöra och tillvarata landsbygdens värden och öka attraktiviteten. Vi
vill sätta fokus på landsbygden och med hjälp av eldsjälar, lokala ledare, företagare och invånare
skapa förutsättningar för framtiden. Med gemensam kraft kan vi nå fantastiska resultat med att
utveckla landsbygden. Samverkan kommer att vara en viktig framgångsfaktor för att nå våra mål.
Målet med projektet är att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden i Oskarshamns kommun.
Det ska finnas bostäder, möjligheter till arbete och en meningsfull fritid för invånarna.
Alla aktiviteter markerade med (*) ingår i utvecklingsprojektet.

Prioriterade aktiviteter & frågor till kommunen.
•

Aktivitetsyta på Dämmen*
Etapp 1 är klar. Finansiering av etapp 2 är på gång. Fritidskontoret har pengar för
belysning på motionsspåret och utegymmet som Samhällsföreningen fått OK på att
använda som delfinansiering för att kunna söka lokalstöd från Allmänna Arvsfonden. Det
som behövs från kommunen är driftstöd för att kunna driva verksamheten på ett hållbart
sätt. Lokalstödet från Arvsfonden följs upp och kontrolleras efter 4 och 10 år. Hittills har
Samhällsföreningen fått driftstöd för 2017 och 2018 på 55 tkr/år men för att kunna söka
lokalstöd så krävs ett beslut på driftstöd för 10 år.

•

Mobiltäckning (se även fokusfråga Service)
Mobiltäckningen är alldeles för dålig på vissa ställen i bygden. Det måste fungera nu när
Telia tänker avveckla kopparnätet. Det är bra att kommunen arbetar med att inventera
mobiltäckningen med hjälp av Täckningskollen men vad kan kommunen göra för att
operatörerna ska förbättra mobiltäckningen?

•

Fibernätverk på landsbygden
IP Only tog över fiberprojektet från fiberföreningen under 2017. Utbyggnaden av fiber i
Kristdalabygden har stått stilla under en längre tid medan IP Only har gjort
omorganisationer och förbättringsarbete. Kan kommunen hjälpa till?

•

Självservice ÅVC Kristdala
Enligt information från KSRRs representant i Oskarshamns kommun så skulle arbetet med
självservicestationen påbörjas i april 2018. Ännu har inget hänt. Vad är det för tidplan?

•

ÅVS i Ishult
Permanent ÅVS önskas i Ishult enligt samma koncept som i Bråbo. Är det något som
kommunen kan ordna?
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Kristdalabygden - Pågående aktiviteter
•

Badplats Ishult, Saxtorp

•

Cykelstig till Råsvik

•

Distriktssköterska (se fokusfråga Service)

•

En säker skolväg

•

Företagarnätverk*

•

Husprojekt (inventering av ödehus & förstudie om nybyggnation) *

•

Kurser om närodlat

•

Lokala producenter (godkänt kök) *

•

Motionsspår

•

Samlingslokal Bråbogården

•

Samlingslokal IOGT-NTO

•

Samlingslokal Krokshultsgården

•

Samlingslokal Sjövik

•

Turistaktörer & AOAB

•

Turistinformation på tyska & eng

•

Vintervägstandard

Kristdalabygden - Kommande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anläggningsförbättringar
Arbetslag inom kommunen
Camping
eHälsa
Förnybar energi
Kollektivtrafik
Marknadsplats för försäljning
Naturcenter i Bråbo
Ny hemsida för Kristdalabygden*
Odling i pallkragar
Paketering av besöksmål*
Resurser för marknadsföring
Servicepunkt
Ställplats för husbilar*
Torget
Träffpunkt (se fokusfråga Service)
Utveckling av evenemang*
Utveckling av kultur & naturturism*
Utveckling av företagshuset*
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•
•

Vandringsleder*
WiFi i Kristdala centrum (se fokusfråga Service)

Kristdalabygden - Färdiga aktiviteter
•

Badplats Råsvik

•

Borgenär för Leader-projekt

•

Fritidsledartjänst

•

Föreningsråd (pågår)

•

Försköning av torget

•

Informationstavla

•

Integrationsprojekt

•

Landsbygdsutvecklare

•

Mobilsamåkning

•

Offentlig toalett

•

Skötsel av kommunal mark

•

Tipsrundor (pågår)

•

Turistbroschyr (pågår)

•

Ungdomar gör film

•

Vykort

•

Vägar

•

Välkomstskyltar

MISTERHULTSBYGDEN.
Gamla kommunalhuset som mötesplats för alla åldrar?
I Misterhult finns en stark önskan om att fylla det gamla kommunalhuset med liv och aktiviteter
och listan på idéer tar aldrig slut. Kommunalhuset står ståtligt mitt i byn men är tyvärr tomt sedan
en tid. Här finns ett engagemang och önskemål om att på något sätt skapa verksamhet i huset och
en naturlig mötesplats för invånare och besökare.

Prioriterade aktiviteter & frågor till kommunen.
•

Gamla kommunalhuset
Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn kommer att söka pengar för att genomföra en
förstudie för att utreda vad det gamla kommunalhuset i Misterhult kan användas till.
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•

Misterhults ÅVS
Önskemål om att flytta in containrarna på den asfalterade ytan samt sätta upp ett staket
runt likt det som är i Fårbo. Dels för att slippa se containrarna och dels för att skräpet inte
ska blåsa ut i samhället.

•

Hultgården
Vad händer med den nedre våningen på Hultgården? Varför står det tomt? Kan det
användas som seniorboende? Byggas om till lägenheter?

Misterhult - Pågående aktiviteter
•

Gamla kommunalhuset

Misterhult - Färdiga aktiviteter
•

Inga

Misterhult - Kommande aktiviteter
•

Afternoon tea i Gässhult

•

Badplats Götemaren

•

Bed and Breakfast

•

Busskommunikationer

•

Dagligvaruhandel/Servicepunkt

•

Information om sevärdheter

•

Ostkustleden

•

Pontonbåt i Flivik/Klintemåla

•

Våtmarken Gästern

FÅRBO/FIGEHOLM
En serviceort med bra läge vid havet och närhet till E22:an
I Figeholm vill föreningslivet verka för turismen på orten. Både Fårbo och Figeholm vill se över
trafikfarliga situationer i samhället och tillsammans så har man tagit fram en trafikrapport som man
önskar att kommunen tar till sig och ser över.

Prioriterade aktiviteter & frågor till kommunen.
•

Trafikrapport Fårbo/Figeholm
Likt den trafikrapport som togs fram i Kristdalabygden så har Fårbo/Figeholm tagit fram
en liknande rapport där man identifierar trafikfarliga situationer som behöver åtgärdas.

•

Turism
Föreningslivet vill verka för turismen. Samverkansformer krävs och man undrar vad
kommunen har för handlingsplan? Vad händer med Circle Resort? Nya möjligheter?
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•

B&B Figeholm
En privatperson ville starta upp ett B&B i närheten av Bredviken för några år sedan. Det
var mycket problem med kommunen och omöjligt att driva verksamhet. Hur kan
kommunen underlätta för att etableringar som denna kan underlättas? Viktigt för turismen!

•

Ställplatser
Skyltning förbjuder husbilar i hamnen men det är väl tillåtet att stå där dagtid? Vad har
kommunen för plan för ställplatser i Figeholm? Viktigt att det finns för att locka
husbilsturister.

•

Sjönära tomter
Det finns tomter men inga är till salu. Varför? Hur marknadsförs kommunen tomter till
försäljning?

•

P-plats vid Fårbo motionsspår
Det får inte plats så många bilar på parkeringen vid motionsspåret. Går det att utöka?

Fårbo/Figeholm - Pågående aktiviteter
•

Cykelväg Figeholm-Oskarshamn
Invigning sker 11 juli i samband med marknaden. Mycket efterlängtat!

Fårbo/Figeholm - Kommande aktiviteter
•

Belysning & asfalterad väg runt Norrån

•

Belysning i Fårbo lekpark

•

Bevara Träffpunkten

•

Bibehålla servicen i Fårbo

•

Bibliotekets öppettider

•

Busskommunikationer

•

Bygga mindre radhus

•

Cykelväg Figeholm - Bredviken

•

Cykelväg Figeholm - Simpevarp

•

Distriktssköterska/Hälsocentral

•

Kommunal fritidsgård

•

Marknadsföring av evenemang & besöksmål

•

Paketombud

•

Samlingslokal i Fårbo

•

Sågenområdet i Fårbo

•

Trygghetsboende

•

Utegym vid motionsspåret
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Fårbo/Figeholm - Färdiga aktiviteter
•

Ny anslagstavla vid Coop Konsum i Fårbo

PÅSKALLAVIKSBYGDEN.
Ett hamnområde med stor utvecklingspotential.
Påskallavik ligger precis vid havet och har ett hamnområde som sjuder av liv och
utvecklingspotential. Orten ligger ett stenkast från E22:an men sedan bussarna slutat gå genom
samhället så har kommunikationerna blivit mycket sämre. Det är svårt att åka buss söderut men
ändringar i busstidtabell och färdväg så skulle det bli mycket bättre.

Prioriterade aktiviteter & frågor till kommunen.
•

•
•

•

•

Seniorboende
Viktigt att det finns seniorboende i Påskallavik så att de som vill bo kvar på orten kan sälja
sina hus och flytta till ett seniorboende. Det skapar förutsättningar för barnfamiljer som vill
flytta in.
Utegymmet vid bandybanan
Vad är det för tidplan för utegymmet?
Träffpunkten
Det är för långt till kyrkans hus, Källströmsgården har erbjudit sina lokaler för studiecirklar,
kortspel. PRO-gården och Missionskyrkan är bättre lokaler som ligger mera centralt. Det
finns bara pengar i Hedströmska fonden till 2019, vad händer sen?
Säkrare avfart från E22 södra
Längre avfartssträcka & belysning önskas. Det är svårt att se avfarten, speciellt vintertid.
PRO:s samhällsgrupp har tagit upp frågan vid flera tillfällen med Trafikverket som
fortsätter att säga nej.
Busskommunikationer
Bättre turer genom samhället ut till E22:ans busshållplats. Se bilaga 1.

Påskallavik - Pågående aktiviteter
•

Dansbana & scen i hamnen
Varit strul med bygglov för att bygga en permanent scen så nu byggs istället en på hjul med
bidrag från Kustlandet. Scenen ska användas för att skapa aktiviteter och evenemang i
hamnen vilket gynnar både boende och turister.

•

Allsång i hamnen
Arrangeras i mitten av augusti.

•

WiFi i föreningslokaler & gästhamnen
WiFi i gästhamnen är klart och föreningslokaler är på gång. SKB NU kan eventuellt
finansiera fiber till förenings- och samlingslokaler.
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•

Bevara & utveckla Källströmsgården
Behöver hjälp med trädgårdsarbete i sommar. För att kunna bedriva verksamhet året runt
så behöver Källströmsgården bidrag till en luft-luftpump, har fått bidrag som täcker 50%
av kostnaderna.

•

Studiecirklar/dagstudier/folkhögskola
Planering pågår för att arrangera studiecirklar på Källströmsgården.

Påskallavik - Färdiga aktiviteter
•

Laddstolpar för elbilar (finns vid Coop)

•

Ställplatser för husbilar i hamnen (13 st varav 6 st med el)

Påskallavik - Kommande aktiviteter
•

Aktivitetshus i hamnen

•

Aktivitetsyta på bandyplan

•

Biologiska mångfaldens dag

•

Busskommunikationer – bättre turer genom samhället, tätare turer, närtrafik, flygbuss

•

Båttrafik i skärgården

•

Bättre skyltat från E22

•

Cykelvägar

•

Distriktssköterska/Mobil vårdcentral

•

Fräscha upp Nötö camping

•

Gym/träningslokal – inomhus

•

Informationsskylt vid herrgården

•

Kanot- & cykeluthyrning

•

Klättervägg i stenbrottet

•

Kommunal fritidsgård

•

Kommunalt vatten och avlopp till Nötö Camping

•

Konserthall i stenbrottet

•

Kulturhusfilial med Källström & Vånevik

•

Meet-up – mötesplatser med olika tema

•

Minigolfbana i hamnen

•

Naturcenter i gammelskogen Vånevik

•

Pop-up store i hamnen

•

Pub & café året runt

•

Självservice ÅVC Påskallavik
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•

Sjömack för båtgäster

•

Trafiksäkerhet – öka 30-sträckan

•

Upprustning av torget

•

Utegym vid bandybanan

•

Vandrarhem/stugor

•

Vågbrytare i hamnen

•

Ökad inflyttning
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BILAGA 1
Förslag på förbättringar av busskommunikationerna i Påskallavik.
För att underlätta för resenärer boende vid Applerumsvägen, som önskar resa till Kalmar eller
Mönsterås, föreslås att lokaltrafiken omlägges så att man kan åka med bussen till hållplatsen vid
korsningen Kristdalavägen - E 22:an i Påskallavik.
Färdvägen bör läggas så att den går Applerumsvägen, Kustvägen, Källströmsgatan, till
äldreboendet, vidare via mellangatan och kulturgatan, Kristdalavägen till E 22:an, där den
sammanstrålar med bussen som går söder ut. Sedan vidare Kristdalavägen ut mot Kustvägen och
vidare mot Emmekalv.
En hållplats bör läggas i anslutning till äldreboendet vi Källströmsgatan för de äldre som önskar åka
till, exempelvis sjukhuset i Kalmar, skall slippa gå en km. till hållplatsen vid E22:an.
Det skulle också underlätta betydligt för boende i Vånevik, som skulle slippa, att först åka bussen in
till Oskarshamn, för att därifrån ta bussen söderut.
Att samordna tidtabellerna så att de överensstämmer med lokaltrafiken och fjärrtrafiken skall inte
vara en oöverkomlig uppgift för trafikplanerarna. Naturligtvis skall trafiken i motsatta riktningen
också stämma överens med varandra. Detta skulle kunna ske vid omläggningen av tidtabellerna nu i
sommar när barnen slutat skolan.
Även skulle det vara uppskattat av många, om det lades in några turer under lördag och söndag.
Som det är nu är det slut med busstrafik från fredag kväll till måndag morgon. Det är många
ungdomar som inte har möjligheter att åka buss in till centralorten under helgerna, utan måste
förlita sig på att föräldrarna ställer upp och kör och då blir det i regel 4 enkelresor.
För att ytterområdena skall kunna fortleva och utvecklas är bra service och kommunikationer ett
villkor.
Göran Lindefjord, PRO Påskallavik
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