
   

 

Årsmötesförhandlingar hölls den 11 mars 2021 digitalt via zoom med anledning av pandemin. 

 

Under året har fyra styrelsemöten hållits:  

2021-04-20 Zoom, 2021-09-06 Zoom, 2021-11-23 Zoom och 2022-01-20 Zoom. 

 

Målet är att hålla ett bygderåd per vår och höst. Under 2021 hölls vi endast bygderåd på våren där 

vi presenterade resultatet av de invånarenkäter vi genomförde i januari/februari. Med anledning av 

hälsoproblem/hög arbetsbelastning under hösten så hölls inga bygderåd. 

• Påskallaviksbygden – 2021-03-24 

• Bockarabygden – 2021-03-25 

• Kristdalabygden – 2021-04-06 

• Figeholm – 2021-04-08 

• Fårbo – ingen avstämning 

• Misterhultsbygden – Projektet Misterhult Framåt samverkan med kommunen 

• Avstämningsmöten med Kristina Hägg-Blecher löpande månadsvis under hela våren 

 

Under verksamhetsåret har vi arbetat med de lokala utvecklingsplanerna via anslagstavlorna i Trello. 

Många aktiviteter är pågående och vi stöttar med tips och råd utifrån vår erfarenhet och goda 

exempel.  

 

Fram till juni 2021 har vi arbetat med projektet för Kristdala och Bockara där vi fått bidrag från 

Astrid Lindgrens Hembygd. Projektet beviljades projektstöd på 887 200 kr och startade 2018. 

Projektägare är SV Kalmar län. Projektet avslutades 30 juni 2021. 

 

 



Under 2021 har vi arbetat vidare med våra fokusfrågor: boende, cykelvägar, infrastruktur & service. 

Boende 

Under året har vi arbetat vidare med ödehusfrågan via Lev din dröm Oskarshamn. Runt påsk 

skickades ett femtiotal brev ut till fastighetsägare och därefter har vi haft kontakt med ett flertal 

fastighetsägare. Ett antal ödehus har bytt ägare. Annicka Gunnarsson och Mark Geuze intervjuades 

av tidningen Bygd och Natur nr 2, 2021 i artikeln ”Tomma hus fylls med liv” om hur vi arbetar 

med ödehusfrågan i Oskarshamns kommun.  

I oktober deltog Kristina Hägg-Blecher på Bomässan i Oskarshamn för att bland annat presentera 

Lev din dröm Oskarshamn. Mark Geuze var med för att prata fönsterrenovering, byggnadsvård och 

såklart även ödehus då han är initiativtagare till arbetet med ödehus. 

Cykelvägar 

Under året har vi inte arbetat med cykelvägar då Oskarshamns kommun har antagit en cykelplan för 

2030. Vi har beslutat på styrelsemöte att vi följer upp frågan vid behov. 

Infrastruktur 

Under torsdagen den 4 februari fick delar av styrelsen en presentation av Bredbandsstrategi för 

Oskarshamns kommun 2021-2025 av Kristina Hägg-Blecher, skärgårds- och landsbygdsutvecklare 

på Oskarshamns kommun. 

Oskarshamns kommun har tecknat ett samarbetsavtal med IP-Only. Bredbandsleverantören arbetar 

redan idag med utbyggnaden av fiber i flera områden. Med avtalet stärks samarbetet. 

Kommunen har under flera år arbetat med samförläggning av fiberrör med E.ON. Med den nya 

strategin och avtalet med IP-Only innebär det kommunen kommer att gräva och lägga ner tomrör i 

områden där IP-Only behöver hjälp. Kalmar kommun arbetar på samma sätt. 

Målet är att 100% av fastigheterna och företagen i kommunen ska ha fått erbjudande om att ansluta 

sig till fiber senast 2023. Det brinner i knutarna. Planering, projektering och utbyggnad av fiber tar 

tid och klockan tickar. År 2026 släcker Telia ner kopparnätet.  

Utan kopparnätet blir många fastigheter utan en fast och stabil uppkoppling till internet. Därför är 

det otroligt viktigt att ALLA anmäler sitt intresse för fiber – helst redan idag! 

Fiber är en investering för framtiden och då infrastruktur är en av våra fokusfrågor så gör vi 

självklart vad vi kan för att bidra med information kring fiberutbyggnaden. Vi har uppdaterat 

hemsidan med mer information om varför man ska ha fiber och hur man beställer samt 

information om pågående fiberprojekt.  

I början av mars färdigställdes slutrapporten om laddinfrastruktur. Vi bidrog med förslag om 11 

platser i Oskarshamns kommun som idag saknar publik laddare. Rapporten finns på vår hemsida. 

Service  

I början av året gjorde vi en sammanställning av service på vår hemsida för att tydliggöra vilka orter 

som har tillgång till olika typer av service. Tanken är att servicen ska bli bättre på alla orter och 

tabellen hjälper oss att hålla koll på läget.  



Under året har vi bland annat arbetat med obemannade butiker i Bockara och Misterhult. I maj 

deltog vi ett webbinarie om obemannande butiker där vi presenterade resultat från våra förstudier. 

Webbinariet hölls av Ann Sellbrink på Servicelyftet i Kalmar län.  

Under sensommaren hjälpte vi Emsfors att få en ny anslagstavla i byn. Thomas Oscarsson sökte 

bygglov och hade kontakt med snickare. Önskemålet kom både via vårt bygderåd i Påskallavik samt 

ett medborgarförslag till kommunen.  

 

REKO-utlämningarna startade i mitten av augusti 2019 och har fortsatt varannan tisdag. REKO-

ringen i skrivande stund över 5 800 medlemmar och ett tjugotal producenter deltar vid respektive 

utlämning. Under 2021 har vi varit behjälpliga med att starta upp REKO-ringar i Mönsterås och 

Högsby. Mönsterås verkar fungera bra men Högsby är svårare på grund av färre invånare/kunder.  

Vi förvaltar samhällsbyggnadskontorets stipendium på 15 tkr. Pengarna används för att 

marknadsföra REKO-ringen på Facebook. Annicka Gunnarsson hjälper till med detta. 

Annicka Gunnarsson och Ingrid Thornberg har under året avsagt sina respektive roller som 

administratörer. Kristina Hägg-Blecher och Mette Munter fortsätter som administratörer. 

 

Ingrid Thornberg inledde året med att vinna priset Atrinovas Idéjakt vilket motsvarar 25 tkr i 

affärsutveckling. Vi sökte ett MILOU-stöd från Kustlandet för att ta fram ett koncept och en 

affärsplan för en saluhall. Projektet avslutas 31 januari 2022. 

 

Under 2021 har vi skrivit ett IOP-avtal med Oskarshamns kommun. Vår förening har ingått ett 
avtal med Oskarshamns kommun om ett Idéburet-Offentligt Partnerskap, IOP, under perioden 
2020–2022. Beslut om IOP-avtalet togs av kommunstyrelsen i december. 

Finansieringen till vår förening ligger på 140 000 kronor/år. Bidraget kommer från 
kommunstyrelsens oförutsedda driftbudget (år 2020) och betalades ut som en klumpsumma på 420 
000 kr i början av januari 2021. 

Det ekonomiska bidraget är till för att stärka föreningens arbete, att i samverkan med lokala aktörer 
och Oskarshamns kommun, uppmuntra till lokal utveckling i tätorter och omkringliggande 
landsbygder. 

Enligt IOP-avtalet så ska arbetet ske genom lokala utvecklingsplaner och årliga revideringar av 
desamma. Berörda landsbygder är Påskallaviksbygden, Kristdalabygden, Misterhultsbygden och 
Bockarabygden. 

Ingrid Thornberg varit ordinarie ledamot och Annicka Gunnarsson ersättare.  

 



Inga nya medlemmar under 2021. 

 

Styrelsen har en fördelning på 40% kvinnor respektive 60% män. 

 

 

Annicka Gunnarsson Ordförande  Kristdala 

Anette Rogö  Vice ordförande Bockara 

Thomas Oscarsson Kassör  Misterhult 

Ingrid Thornberg Sekreterare  Ishult 

Claes Zachrisson Ledamot  Figeholm 

Mark Geuze  Ersättare   Kristdala 

Åke Nilsson  Ersättare  Påskallavik 

Ann-Sofie Johansson Ersättare  Bockara 

Mattias Johansson Ersättare  Misterhult 

Torsten Carlsson Ersättare  Kristdala 

Mats Ström, Kristdala (sammankallande) 

Niclas Börjesson, Bockara 

Saga Lundberg, Björnhult 

 

Kjell Petersson, Redovisningskällan AB, Oskarshamn 
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________ 

Annicka Gunnarsson, ordförande  

Anette Rogjö, vice ordförande 

Thomas Oscarsson, kassör 

Ingrid Thornberg, sekreterare 

Claes Zachrisson, ledamot 


