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VÅR LANDSBYGD I FOKUS.
Framtid. Omvärld. Kraft. Utveckling. Samarbete.
Hela Sverige 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 fem månader sedan det senaste avstämningsmötet med kommunens politiker och
tjänstemän. Förra mötet var uppskattat av alla deltagare och alla var överens om att
mötesfrekvensen ska fortsätta. Hela Sverige Oskarshamn och bygderåden tycker att arbetssättet är
ett bra sätt att presentera bygderådens prioriterade frågor. Givetvis är både kommunens tjänstemän
och politiker varmt välkomna att delta på våra bygderåd under vår och höst.
Sedan förra avstämningsmötet har vi fått en alldeles egen logotype av
riksorganisationen som första kommunbygderåd i Sverige. Vi har arrangerat ett
politikercafé på Fredriksbergs herrgård där alla kommunens partier deltog i
panelen. Vi fick svar på våra frågor och besökarna fick svar på sina. Under
oktober månad har vi hållit fem bygderåd för att uppdatera de lokala
utvecklingsplanerna med aktuell status.
Vi har även deltagit med tre representanter på Smålandsdagen på Kalmar slott. En dag för
inspiration och framtidsspaning gällande besöksnäringen. Vi tog med oss många idéer hem. Vi har
även deltagit på Framtidsdagens föreningsmässa där vi informerade om vår verksamhet och delade
ut vår nytryckta broschyr.
Vi har skickat in en ansökan om förädlade lokala resurser till Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet
kallas Lokal mat från bygden och ligger på 30 tkr. Beslut på ansökan väntas inom kort. Målet med
projektet är att sammanställa en matkasse med lokala produkter till julen 2018 och påsken 2019.
Matkassen kommer att bokas via Local Food Nodes. Vi samverkar med lokala företag, Attraktiva
Oskarshamn och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher som kom på idén.
Vi har läst igenom den nya majoritetens budget och vi är glada över att S+M vill att ”hela
kommunen ska leva” och att majoriteten fortsätter att ge vår förening ekonomiskt stöd. Att arbetet
med serviceorterna ska brytas ut från översiktsplanen är bra och vi ser fram emot att delta i arbetet.
Det är positivt att majoriteten ser att utvecklingen av landsbygden, mindre tätorter och skärgård ska
fortsätta och att det blir kortare beslutsvägar för att söka medel. Dock är vi oroade över att det
under kommande mandatperiod inte finns öronmärkta medel avsatta för landsbygdsutveckling samt
att budgetposten har minskat radikalt.
Ordförande Annicka Gunnarsson
Hela Sverige Oskarshamn, november 2018 - www.hssloskarshamn.se
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FOKUSFRÅGOR.
Boende – Cykelvägar – Service
De fokusfrågor som är gemensamma för alla bygderåden är boende, cykelvägar och service. Utöver
dessa så är även kommunikationer och mobiltäckning gemensamma frågor som diskuteras 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.

Pågående aktiviteter
•

•

•

•
•

•

Övergripande
o HSSL ska göra en övergripande undersökning avseende önskemål om olika typer
av boende. Arbetet genomförs med stöd av kommunens pensionärsföreningar.
Kristdalabygden
o I det lokala utvecklingsprojektet går vi igenom de listor vi fått av Oskarshamns
kommun med vilka fastigheter som inte har någon folkbokförd. Fokus ligger på att
hitta husen som står tomma året runt, kontakta ägarna och fråga om de är
intresserade av att sälja eller hyra ut. Två fastighetsägare har kontaktats och båda
vill sälja sina fastigheter.
o Förstudie gällande nybyggnation av småhus.
Bockarabygden
o I det lokala utvecklingsprojektet går vi igenom de listor vi fått av Oskarshamns
kommun med vilka fastigheter som inte har någon folkbokförd. Fokus ligger på att
hitta husen som står tomma året runt, kontakta ägarna och fråga om de är
intresserade av att sälja eller hyra ut. En fastighetsägare har kontaktats och denne
vill sälja sin fastighet.
Påskallaviksbygden
o Nystartad arbetsgrupp för att göra en förstudie gällande seniorboende/småhus.
Misterhultsbygden
o Socialförvaltningen och socialnämnden ser inget behov av flera korttidsplatser.
Lägenheterna på Hultgårdens nedre våning kan göras iordning och hyras ut som
seniorboende.
Fårbo-/Figeholmsbygden
o Ingen aktuell aktivitet.
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Cykelvägar
Cykelvägar i hela kommunen är en gemensam fokusfråga som bygderåden har lyft fram.
Bygderåden har valt att lyfta fram de cykelvägar som önskas sätta högre prioritet på.
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.

•

Kristdala: Byn – Badplatsen.
Svar: Dyrt att bygga, ej aktuellt just nu. Kostnad 3,6 miljoner exkl. ersättning för intrång på
annans mark enligt notis i OT 2017-04-11.

•

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

•

Figeholm: Byn – Saltvik.
Svar: Klart men bättre underlag önskas av bygderådet i Figeholm

•

Figeholm: Byn – Bredvikens badplats.
Figeholms samhällsförening tar med cykelvägen i trafikrapporten.

•

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

Samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret rapporterar följande:
•

Kommunala cykelvägar är Tekniska kontorets uppdrag.

•

Cykelplan 2018 är under bearbetning, efter färdigställande skickas dokumentet till alla
samhällsföreningar. Vi uppmanar föreningarna att fylla i cykelenkäten på Oskarshamn.se
senast den 22 november.

•

Prioriteringslista av kommunala cykelvägar finns varje år.

•

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

Service
En inventering av service på respektive ort har gjorts för att få en överblick över aktuell status.
Härnäst bör vi diskutera tillsammans med kommunen och om vilken nivå som bör gälla för orterna
beroende på antal invånare. Serviceorterna Kristdala, Påskallavik och Fårbo/Figeholm bör ha
likvärdig servicenivå och de något mindre orterna som Bockara, Misterhult, Mörtfors och Björnhult
bör ha likvärdig nivå. Uppföljande möte angående service skulle ha planerats till hösten 2018 men
har inte hunnits med. Möte bokas in under vintern och resultatet presenteras vid nästa
avstämningsmöte.
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Inventeringen av service rör följande:
•

Apoteksombud

•

Motionsspår

•

Badplatser

•

Mobiltäckning

•

Bibliotek

•

Paketombud

•

Butik

•

Postombud

•

Busskommunikationer

•

Restaurang

•

Café

•

Samlingslokal

•

Distriktsköterska

•

Skola

•

Fiber landsbygd

•

Systembolagsombud

•

Fiber tätort

•

Träffpunkter

•

Fritidsgård

•

WiFi-zoner

•

Förskola

•

Återvinningscentral

•

Info Point

•

Återvinningsstation

•

Kontanthantering

•

Äldreomsorg

•

Local Food Nodes
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BOCKARABYGDEN.
Utvecklingsarbetet i bygden är igång.
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 fått stöd från kommunstyrelsens särskilda anslag för
landsbygdsutveckling till aktivitetsytan. Projektet innefattar asfaltering, stolpe med
belysning, grävning, byggnation av omklädningskur med bänk samt låsbart förråd. Arbetet
med asfaltering ska utföras före årets slut vilket är mycket uppskattat i Bockara.

•

Fiber på landsbygden
Det är fortfarande fastigheter som saknar fiber i utkanten av orten. Enligt svar på förra
mötet så hänger det på fiberprojektet i Kristdalabygden som ännu inte påbörjats.

•

Gång- & cykelbana
OT 2018-10-03: ”Utbyggnad av gång- och cykelväg i Bockara utmed väg 37/47 har
kommit allt högre upp på Trafikverkets och Region Kalmars prioriteringslista. Tekniska
förvaltningen menar dock att om ombyggnationen till en 2+1 väg görs i samband med
gång- och cykelbana blir kostnaderna betydligt lägre och utformas även på ett säkrare sätt.
Detta i ett förslag till beslut från arbetsutskottet till kommunstyrelsen då man vill skjuta
upp arbetet till 2022–2025.”
Föreningarna i Bockara att satsningen på gång- och cykelbanan från Utebyn till Bengtskälla
inte skjuts på framtiden ännu en gång. En skrivelse har skickades till kommunstyrelsen
2018-10-22, se bilaga 1.

•

Informationstavla med karta och besöksmål på rastplatsen*
Ansökan för bygglov och investering kommer att skickas in till kommunen före årets slut.

•

Förbättrad mobiltäckning på landsbygden (se även fokusfråga Service)
Telia lägger ner kopparnätet och många riskerar att bli utan både Internetuppkoppling och
mobil. Telia är skyldiga att erbjuda ett alternativ innan de river kopparnätet enligt
landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher.
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Bockarabygden - Pågående aktiviteter
•

Fibernät i Möckhult

•

Förbättrad trafiksäkerhet vid korsningen på väg 37 – trafikkamera på väg att sättas upp

•

Inventering av ödehus*

Bockarabygden - Kommande aktiviteter
•

Aktivitetspark vid byahuset*

•

Anslagstavla vid byahuset*

•

Asfalterad väg till Hembygdsgården

•

Belysning på motionsspåret

•

Bättre skyltning till Hembygdsgården

•

Cykelväg till Oskarshamn

•

Dagligvaruhandel/Servicepunkt/Café*

•

Distriktssköterska

•

Förbättrad mobiltäckning i Möckhult (se även fokusfråga Service)

•

Gatubelysning i vissa delar av Möckhult

•

Hastigheter genom samhället

•

Håll rent i samhället

•

Kommunal fritidsgård

•

Naturreservatet vid Fårhagsberget*

•

Seniorboende i Bockara*

•

Självservice ÅVC Bockara

•

Skötsel av allmänna ytor

•

Upprustning av byahuset i Möckhult*

•

Utveckla Hagsjön*

•

Återvinningsstation

•

Öka inflyttningen

Bockarabygden - Avslutade aktiviteter
•

Hemsida med information om Bockara* – www.bockara.com
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KRISTDALABYGDEN.
Utvecklingsarbetet har fått en nystart.
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*
Ansökan om 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 krävs driftstöd
för att kunna driva verksamheten på ett hållbart sätt. Lokalstödet från Arvsfonden följs
upp och kontrolleras efter 4 och 10 år. Samhällsföreningen har sökt driftstöd för 2019 och
2020 på 55 tkr/år men för att kunna söka lokalstöd så krävs ett beslut på driftstöd för 10
år. Ansökan kommer att skickas till kommunen i samband med att ansökan till Arvsfonden
skickas in.

•

Fibernätverk på landsbygden
Utbyggnaden av fiber i Kristdalabygden har fortfarande inte kommit igång men har arbetat
med upphandling av entreprenör under sept/okt. Måldatum för hela projektet är 2019-1231. Oron växer i bygden.

•

Mobiltäckning (se även fokusfråga Service)
Många invånare och företagare riskerar att bli utan både internet- och mobiluppkoppling
när Telia avvecklar kopparnätet i Kristdalabygden. Telia är skyldiga att erbjuda ett alternativ
men kapaciteten på mobilmasterna är inte tillräcklig. I nuläget får man inte ut den lovade
hastigheten och när kopparnätet avvecklas måste masterna utökas.

•

Självservice ÅVC Kristdala
Enligt information från KSRRs representant i Oskarshamns kommun så var
anbudsprocessen i gång i början på oktober och att ska byggstart ske i november. Är
tillståndet för kameraövervakning och farligt avfall klart? Enligt uppgift så ska det inte
hindra byggstart.

•

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

Badplats Ishult, Saxtorp

•

Bjälebo vattensåg

•

Cykelstig till Råsvik

•

Distriktssköterska (se fokusfråga Service)

•

En säker skolväg

•

Fibernätverk på landsbygden

•

Företagarnätverk*

•

Husprojekt (inventering av ödehus & förstudie om nybyggnation) *

•

Motionsspår

•

Ny hemsida för Kristdalabygden*

•

Samlingslokal Bråbogården

•

Samlingslokal IOGT-NTO

•

Samlingslokal Krokshultsgården

•

Samlingslokal Sjövik

•

Självservice ÅVC Kristdala

•

Turistaktörer & AOAB

•

Turistinformation på tyska & eng

•

Vintervägstandard

Kristdalabygden - Kommande aktiviteter
•

Anläggningsförbättringar

•

Arbetslag inom kommunen

•

Camping

•

eHälsa

•

Förnybar energi

•

Kollektivtrafik

•

Kurser om närodlat

•

Lokala producenter (godkänt kök) *

•

Marknadsplats för försäljning

•

Naturcenter i Bråbo

•

Odling i pallkragar

•

Paketering av besöksmål*

•

Resurser för marknadsföring
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•

Servicepunkt

•

Ställplats för husbilar*

•

Torget

•

Träffpunkt (se fokusfråga Service)

•

Utveckling av evenemang*

•

Utveckling av företagshuset*

•

Utveckling av kultur & naturturism*

•

Vandringsleder*

•

WiFi i Kristdala centrum (se fokusfråga Service)

Kristdalabygden - Avslutade 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
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MISTERHULTSBYGDEN.
Misterhult Invest – nystartad ekonomisk förening.
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.
•

Kommunalhuset
Misterhult Invest ekonomisk förening har nyligen startats med syfte att ta vara på
kommunalhuset i första hand samt marknadsföra Misterhultsbygden i andra hand.

•

Hultgården
Socialförvaltningen och socialnämnden ser inget behov av flera korttidsplatser. Kan det
byggas om till lägenheter och användas som seniorboende?

•

Fiber
I Misterhult samhälle har både Telia och IP-Only sålt in fiber vilket delat upp samhället.
Telia har grävt fiber till sina kunder men IP-Only har inte börjat. Telia har gått ut med nytt
erbjudande och många som valt IP-Only vill bryta avtalen som går ut under Q1 2019. Det
finns en rädsla för att inte kunna säga upp avtalen och vad händer med alla som bor
utanför 50-skylten?

Misterhult - Pågående aktiviteter
•

Inga övriga aktiviteter pågår

Misterhult - Kommande aktiviteter
•

Afternoon tea i Gässhult

•

Badplats Götemaren – upprustning av omklädningsrummet önskas

•

Bed and Breakfast

•

Boende för uthyrning

•

Busskommunikationer

•

Dagligvaruhandel/Servicepunkt

•

Information om sevärdheter

•

Ostkustleden

•

Pontonbåt i Flivik/Klintemåla

•

Våtmarken Gästern

Misterhult - Färdiga aktiviteter
•

Misterhults ÅVS (ingen flytt av containrarna till den asfalterade ytan och inget staket).
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FÅRBO/FIGEHOLMSBYGDEN
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.
•

Belysning & väg runt Norrån
Samhällsföreningen önskar en tillgänglighetsanpassad gångväg med belysning runt Norrån.
Gångvägen bör vara asfalterad eller annat hårt underlag såsom stenmjöl. Ett
medborgarförslag har skickats till kommunen.

•

Förbättrat underlag på cykelvägen Figeholm-Oskarshamn
Cykelvägen invigdes under sommaren och är mycket uppskattad. Underlaget är dock inte
tillfredställande. Kommer förbättringar att göras?

•

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

•

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. Ett
möte kommer att bokas in för officiell överlämning till tekniska kontoret.

•

Turism
Föreningslivet vill samverka för att öka turismen, speciellt efter sommarens minskade
turistbesök. Samverkansformer och engagemang krävs av föreningsliv, näringsliv,
kommunen och Attraktiva Oskarshamn för att arbeta vidare med frågan.

•

Sjönära tomter
Det finns sjönära tomter men inga är till salu. Varför? Kommunala tomter finns listade på
Oskarshamn.se men marknadsför kommunen att det finns tomter till försäljning?

•

Ställplatser
Turistbesöken har minskat i Figeholm sedan det inte är längre är tillåtet att stå på
Vasakajen. Vad har kommunen för plan för ställplatser i Figeholm?

Fårbo/Figeholm - Pågående aktiviteter
•

Inga övriga aktiviteter

Fårbo/Figeholm - Kommande aktiviteter
•

B&B Figeholm

•

Belysning i Fårbo lekpark

•

Bevara Träffpunkten

•

Bibehålla servicen i Fårbo
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•

Bibliotekets öppettider

•

Busskommunikationer

•

Bygga mindre radhus

•

Cykelväg Figeholm - Bredviken

•

Cykelväg Figeholm - Simpevarp

•

Distriktssköterska/Hälsocentral

•

Kommunal fritidsgård Fårbo & Figeholm

•

Marknadsföring av evenemang & besöksmål

•

Samlingslokal i Fårbo

•

Sågenområdet i Fårbo

•

Trygghetsboende

•

Utegym vid motionsspåret

Fårbo/Figeholm - Avslutade aktiviteter
•

Cykelväg Figeholm-Oskarshamn

•

Ny anslagstavla vid Coop Konsum i Fårbo

•

Paketombud

PÅSKALLAVIKSBYGDEN.
Seniorboende och mötesplatser står högst på önskelistan.
Påskallavik ligger precis vid havet och har ett hamnområde som sjuder av liv och utvecklingspotential. Orten ligger ett stenkast från E22:an men busskommunikationerna är dåliga.

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. En arbetsgrupp har skapats och möte kommer att bokas in under vintern.
Träffpunkten
Det är för långt till kyrkans hus, Källströmsgården har erbjudit sina lokaler för studiecirklar,
minnesövningar och slöjd. 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. Belysningen är prio 1 då 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. Kan kommunen vara behjälplig?
Busskommunikationer
Bättre turer genom samhället ut till E22:ans busshållplats. Bilagan i rapport 2018-1 har
skickats till KLT men inget svar ännu.
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•

Aktivitetshus i hamnen
Kommunen äger hamnmagasinet och hyr ut deltar av magasinet för lager och förvaring.
Bygderådet har önskemål om att skapa ett aktivitetshus med flera kombinerade
verksamheter. En arbetsgrupp är skapad och möten kommer att hållas inom kort.

Påskallavik - Pågående aktiviteter
•

Bevara & utveckla Källströmsgården
Har haft 3700 besökare i sommar. Satsar på aktiviteter året runt med studiecirklar, kurser
och SFI. Tacksamma för 50% bidrag från kommunen till luft-luftpump. Golvet i ateljén
sjunker och renovering krävs. De behöver även hjälp av kommunen med
trädgårdsskötseln.

•

Busskommunikationer
Bättre turer genom samhället, tätare turer, närtrafik, flygbuss. PRO har skrivit ett
förbättringsförslag som har skickats till KLT. Inget svar ännu.

•

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.

•

WiFi i föreningslokaler
SKB NU kan eventuellt finansiera installation av fiber till förenings- och samlingslokaler.

•

Studiecirklar/dagstudier/folkhögskola
Källströmsgården arrangerar studiecirklar och kurser. Allt från kortspel till kreativt café.

Påskallavik - Kommande aktiviteter
•

Aktivitetsyta på bandyplan

•

Belysning vid ÅVS (NY)

•

Biologiska mångfaldens dag

•

Båttrafik i skärgården

•

Bättre skyltat från E22

•

Cykelvägar

•

Distriktssköterska/Mobil vårdcentral

•

Hopptorn istället för mastkranen (NY, Fritidschefen svarar att det inte är möjligt av
säkerhetsskäl)

•

Fräscha upp Nötö camping

•

Gym/träningslokal – inomhus

•

Informationsskylt vid herrgården

•

Kanot- & cykeluthyrning

•

Klättervägg i stenbrottet

•

Kommunal fritidsgård
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•

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

•

Sjömack för båtgäster

•

Trafiksäkerhet – öka 30-sträckan

•

Upprustning av torget

•

Utegym vid bandybanan

•

Vandrarhem/stugor

•

Vågbrytare i hamnen

•

Ökad inflyttning

Påskallavik - Avslutade aktiviteter
•

Allsång i hamnen

•

Laddstolpar för elbilar (finns 2 st vid Coop)

•

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

•

Utegym vid bandybanan

•

WiFi i gästhamnen
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BILAGA 1
Till Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 Oskarshamn

På uppdrag av HSSL (Hela Sverige ska leva) och föreningarna i Bockara vill vi
framföra följande:
Trots sin relativa litenhet har Bockara engagerade invånare som gärna ser att
samhället utvecklas och blir mer attraktivt för alla åldersgrupper. Vi vill gärna
se en inflyttning och att servicen på orten blir bättre. Vi utgår från att den
ambitionen delas av kommunens ledning!
I en av HSSL:s arbetsgrupper ska vi arbeta vidare med frågan om en utökad
gång-och cykelväg från Utebyn till Bengtskälla, vilket varit ett hett önskemål
under många år. 2007 lades en sådan väg från kyrkan till Utebyn, därmed har
den sträckan fått en bra avlastning. Som kommunledningen känner till är
riksväg 37/47 genom Bockara smal och genomfartstrafiken har stadigt ökat,
även den tunga trafiken. Det beror i sin tur på att industrierna i Oskarshamn
går bra.
Redan 2008 gjordes en skrivelse med begäran om förlängning av den
nuvarande gång-cykelvägen. Man hänvisade till trafiksäkerhetsskäl. Olyckor
med dödlig utgång har inträffat på sträckan, fotgängare och cyklister är
tveksamma att ge sig ut i trafiken, speciellt vid mörker. 8 skolbarn bor för
närvarande i det berörda området, de måste kunna ta sig till och från skolan,
som ligger i andra delen av byn. Gatubelysning och fartkameror skulle kunna
bidra till tryggheten. Kommunens handläggare ställde sig 2008 positiva till
trygghetsskapande åtgärder, men Vägverket och Länsstyrelsen tyckte tydligen
inte så, vilket gjorde att ärendet bordlagts under lång tid!
Vi vill nu väcka liv i denna för oss så viktiga fråga. Före valet utfrågades våra
presumtiva politiker om sin syn bland annat på en utökad gång- och cykelväg
och vi fick positiva besked! Trafikverket har visserligen ansvar för vägen och
vägunderhållet men kommunen har det yttersta ansvaret för medborgarnas
säkerhet och trygghet!
Vi förväntar oss en seriös och skyndsam behandling av detta ärende, som
betyder mycket för Bockara-borna, och ser fram mot en fortsatt dialog i
frågan!
För HSSL och föreningarna i Bockara 22 oktober 2018
Daniel Olsson
073-5450499
info@bockara.com
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