
Minnesanteckningar från träff med lokala 

utvecklingsgrupper i Finspång. 

 

Måndagen den 23 november 2015 kl. 18.30 i Kommunhuset i Finspång. 

Närvarande, se bilaga 1. 

 

Anders Härnbro hälsar alla välkomna och en kort presentationsrunda genomförs av samtliga 

närvarande.  

Lina Alm berättar att hon sedan februari arbetar med bland annat landsbygdsfrågorna i kommunen. 

Lina informerar om hur bygdepengsansökan behöver fyllas i för att ansökan ska godkännas. 

Information om ansökningen för 2016 skickas ut under våren. Har någon frågor är det bara att vända 

sig direkt till Lina. Vidare berättar Lina om kommande händelser, bland annat kommer Trafikverket 

att göra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) om genomfarten i Finspång samt en för vägen norr om Finspång 

mot Svennevad. Finns det frågor om arbetet med 51:an går det bra att vända sig till Lina. 

Ingela Billström är invald i LEADER Folkungalands LAG styrelse som förtroendevald för (S) och 

representant för kommunstyrelsen. Finspång har lämnat Gränslandet och ingår nu mera i 

Folkungaland. Tyvärr är regler och datasystem försenat från Jordbruksverket, projektansökning 

kommer därför att börja tas emot först efter februari 2016. För mer information om LAG och vilka 

typer av landsbygdsprojekt det går att söka pengar för se www.folkungaland.se 

Sven-Åke Andersson berättar om Finets arbete och hur bredbandsutbygnaden ser ut idag och hur 

den planeras för framtiden. Han berättar att det pågår förhandlingar med en marknadsaktör med 

målet att hitta en samarbetsform för att få en snabbare utbyggnad på landsbygden. Tidigare har 

utbygganden till stor del skötts av byalag som ägt och genomfört bredbandsutbyggnad med hjälp av 

pengar från EU. Reglerna är förändrade sedan 2015 och kommunen kan inte längre söka pengar för 

att bygga ut så kallade stomnät, eller gå in som medfinansiär i andra projekt som söker EU-pengar för 

utbyggnad. Det fördes även en diskussion kring vad som händer när Skanova lägger ner kopparnätet 

andra halvåret 2016 på vissa stationer i kommunen. 

 Kan kommunen ta över/köpa kopparledningarna? 

 Vad är planen för exempelvis Ekesjö skola och andra kommunala verksamheter som drabbas 

vid nedläggningen? 

 Vem och hur informerar om den planerade nedläggningen av kopparnäten? 

Helena Wastesson informerade om Östgötatrafikens förslag till förändringar i busstrafiken från och 

med hösten 2016. Kommunen har inte längre mandat att bestämma över kollektivtrafiken, det 

ansvaret ligger nu mer hos Östgötatrafiken. Trots flera möten och diskussioner föreslår 

Östgötatrafiken att linje 418 ska läggas ner trots en god beläggningsgrad på 49%. Kommunen 

http://www.folkungaland.se/


fortsätter arbetet med att försöka påverka det kommande beslutet. Deltagare på mötet lyfter frågan 

om busstrafiken mellan exempelvis Hävla och Finspång. Det finns flera områden som plötslig har fått 

många fler invånare i och med asylboenden. Dessa personer tar sig inte ut från samhället utan 

kollektivtrafik. Vidare lyfts frågan om servicelinjen som anses vara mycket viktig för de boende i 

Finspång. Både Anders och ansvariga tjänstemän ska ta med sig dessa frågor i de fortsatta 

diskussionerna med Östgötatrafiken. 

 

Reine Hansson informerade om arbetet med ”Rätt fart i staden” och de kommande 

hastighetsförändringarna som kommer att ske under 2016 i orterna utanför Finspångs tätort. Detta 

påbörjas i mars-april. Totalt är det 320 skyltar som ska bytas ut. Syftet med att sänka hastigheterna 

är främst att minska de alvarliga skadorna vid olyckor. 

 Var finns aktuell tillförlitlig olycksstatisk? 

 

Marika Östemar informerade om de LIS-områden som finns utpekade i översiktsplanen. Syftet med 

LIS-områden är att det ska vara större möjligheter att bevilja strandskyddsdispens för att öka 

bostadsbyggande på landsbygden eller underlätta för turistverksamhet. 

 Vad händer med LIS-områden i närheten av småskaliga vattenkraftverk när dessa läggs ner? 

Som exempel nämns Kärringfisket. 

 

Information från utvecklingsgrupperna. 
Norra Skedevi byaråd: Arbetar med fiberutbyggnad tillsammans med Vingåkers kommun och IP Only. 

De planerar att söka pengar för att anlägga en ridbana tillsammans med idrottsföreningen. 

Hävla SK: Jobbar mycket med olika former av integrationsprojekt. Bland annat en syförening och 

fotbollslag. De tar gärna emot fotbollsskor och kläder till de asylsökande. 

Ljusfallshammars byaråd: har firat sitt 15 årsjubileum!  

Byarådet har genomfört en lokalekonomisk analys (LEA)tillsammans med WINNET, de jobbar vidare 

med materialet från LEAn. En lekpark har renoverats och mycket jobb genomförs på 

lantbruksmuseet. 

Sonstorps IK: I Sonstorp har man arbetat mycket med utegymmet och rastplatsen. Det har även blivit 

en boulebana. Nus ka det sista färdigställas. 

Lämmetorps fritidsförening: Under året har de bland annat genomfört valborgsfirande, 

tipspromenader och renoverat en lekplats. De har just startat upp en facebook-grupp för de boende i 

området. 

Grytgöls IK: Uppmärksammar mötet på att det är ont om dagisplatser i området, det finns många 

små barn. I övrigt så arbetas det med att färdigställa restaurangen på festplatsen, det handlar bland 

annat om ny ventialtion. 



Igelfors-Regna byaråd: De arbetar bland annat med att färdigställa en hemsida med alla lokaler som 

finns att hyra/låna i området. Det är mycket diskussioner om kollektivtrafiken och bussar i området 

just nu. Under året har de genomfört motordagen, julmarknad, blomsterkvällar med mera. Stort 

fokus på aktiviteter. 

Rejmyre byaråd: Under 2015 har byarådet kraftsamlat runt fiberfrågan och jobbat hårt med att få 

fiber på orten. Nu när fiberutbyggnaden börjar komma mot sitt slut kommer fokus vara 

vandrahemsprojektet och projekt om att få bort/åtgärda förfallna byggnader. 

Röda Korset Hällestad: Frågan lyfts och diskuteras om räddningstjänsten i Hällestad. Röda korset 

Hällestad bidrar ekonomiskt till många olika projekt och andra föreningar i kommunen. Under 2015 

har bland annat bidrag gets till:  

 Handikapphiss i lantbruk muséet i Ljusfallshammar 

 Klätterställning i Hällestad 

 Badplats i Borggård 

 Boulebana i Sonstorp 

 Hjärtstartare och utbildning 

 


