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Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2018-04-18
Deltagare: Rebecka Hovenberg (MP), Muharrem Demirok (C), Sivert Vestlund (Utskott
Vreta Kloster, ordinarie), Karina Joelson (Utskott Vreta Kloster, ordinarie), Åke Wester (Utskott Vreta Kloster, ordinarie), Arne Savilahti (Utskott Väst, ordinarie), Mariann Löfgren
(Utskott Väst, ordinarie), Börje Johansson (Utskott Vårdnäs, ordinarie), Ylva Friis (Utskott
Åkerbo, ordinarie), Klas Kristenson (Utskott Väst, suppleant), Leif Johansson (Utskott
Åkerbo, ordinarie), Lars-Åke Gustafson (tillförordnad landsbygdsstrateg).
Frånvarande: Per Öberg (Utskott Vårdnäs, ordinarie, Kenth Kindström (Utskott Väst, suppleant), Vakans (Utskott Vreta kloster, suppleant), Vakans (Utskott Vårdnäs, suppleant), Mikael Aurell (Utskott Vårdnäs, suppleant), Britt Madsen (Utskott Åkerbo) och Göran Andersson (Utskott Åkerbo, suppleant),
Plats: Askeby skola kl 18.00 – 20.00.
Ina Nord från Föreningen Askeby kloster öppnade sammankomsten med att berätta om
Askeby kloster. På 1130-40-talen byggdes en kungskyrka till en av ”kungens gårdar”, kallad
”Borggård”. Klostret uppfördes i anslutning till denna, Först tror man att det var ett benediktkloster, som senare omnämns som ett ”cistercienskloster”. 1377 brann klostret. Vid en
återuppbyggnad 1444 byggde man även till klosterkyrkan. Nunnornas antal ökades från tolv
till tjugo. Klostret avvecklades år 1529. Idag finns bl a ett krucifix, en altarbrun (den broderade bård som faller ner från altarskivans framkant) och ett altarskåp från 1400-talet. Det
enda som finns kvar av klostret idag är kyrkan och en liten del v den mur en mur som klockstapeln delvis vilar på. Efter några mindre utgrävningar 2002, delvis med hjälp av medlemmar från Askeby Hembygdsförening lokaliserades klostret. 2007 bildades Föreningen
Askeby kloster. Flera studiecirklar genomfördes. Det beslutades att klostret skulle återskapas genom en datavisualisering av företaget SCISS. Experter från Riksantikvarieämbetet
i Stockholm och Linköping involverades för att göra research, tillsammans med personal
från Östergötlands museum och forskare från universitetet. Många artiklar och rapporter
skrevs. De nya kunskaperna samlades också i böcker; Askeby, klostret och bygden från
1999, av Sven Hellström. Denna kompletterades med Askeby kloster – om klostertid och
klosterliv, 2008, av Kjell O Leijon. Vidare av Nytt ljus över Askeby kloster, 2010, där många
författare deltog. 2010 tog Interactive Institute fram en visualisering av byn ”Överstad” i en
över 21 minuter lång video. Internet: https://youtu.be/zgTU4VwAPOc En ny arkeologisk
undersökning genomfördes 2011 i samband med att den nya skolan skulle byggas. Föreningen arbetar nu vidare med önskade visningar, olika undersökningar med redovisning i seminarieform. De har en hemsida; www.askebyabbey.com.
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1) Landsbygdsgruppens möte öppnades av Rebecka Hovenberg (MP). Inga synpunkter
fanns på förra mötets minnesanteckningar. Dessa lades till handlingarna.
2) Gunnar Ölfvingsson, kommunekolog berättar om förslaget till nytt Naturvårdsprogram
2018 i Linköpings kommun (samrådshandling). Själva programmet är uppdelat i två delar, ett övergripande naturvårdsprogram och ett handlingsprogram med strategier och åtgärder inordnade under 8 målområden. Bakom samrådshandlingarna finns ett underlag på
över 2000 inventerade naturobjekt. Dessa sågs över 2013 och kommer att ses över igen
2023 (vart tionde år). Kommunen har sedan 2013 utfört en rad olika insatser vad gäller att
återskapa tätortsnära betesmarker (5), värna skogliga våtmarker, restaurera kalkkärr och
dammar (13 plus 30 nya), inventerat arter och värdefulla naturmiljöer, restaurerat sandmiljöer (4 ha), skapat skötselrutiner för kommunala vägkanter, genomfört naturguidningar, tagit fram foldrar med naturinformation (6), naturkarta (finns som app), arbetat
med bättre tillgänglighet i 8 naturområden mm.
Se mer ”Översikt”; http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/oversiktsplanering/pagaende-overgripande-planer/naturvardsprogram/
Och: ”Samrådshandling Program”: http://www.linkoping.se/contentassets/2346cc3d8b144cbf8ce066ac2aacfc68/naturvardsprogram-for-linkopings-kommun.pdf?495c53
Och ”Samrådshandling Handlingsplan”: http://www.linkoping.se/contentassets/2346cc3d8b144cbf8ce066ac2aacfc68/naturvardsprogram-for-linkopings-kommun.pdf?495c53
Två frågor från gruppen till Gunnar
Fråga 1 (Mariann Löfgren): Är det möjligt att bjuda ut kommunekologerna lokalt på föreningsmöten mm?
Svar (Gunnar Ölfvingsson): Ja, absolut. Ska verka även utanför kommunägd mark och
samverka med markägarna.
Fråga 2 (Börje Johansson): Det finns ett behov av naturvårdsinsatser ”lite längre ut” än
bara på den kommunala tätortsnära marken. Det finns också många sommarstugor där
och många vistas även i dessa marker. Kan man komma med förslag om vad som behöver göras även är?
Svar (Gunnar Ölfvingsson): Det är meningen. Förslag är välkommet.
Efter detta tog Gunnar Ölfvingsson också upp några rader/informerade om:
 Att ett regionalt skogsprogram i Östergötland håller på att tas fram.
 Att Naturvårdsprogrammet ska komparera med andra nationella eller regionala planer
och program, nationella miljökvalitetsmål etc. Eventuella ”krockar” med andra intressen, intresseorganisationer etc får lösas efterhand.
 Att Östergötland har fått sitt första vargrevir i norra delen. Detta är emellertid en fråga
för länsstyrelsen (vilthandläggare Mia Kjellander). Kommunen har ingen egen rovdjurspolicy.
Mariann Löfgren påtalade att det största viltdjursproblemet i Linköping gäller det ökade
antalet vildsvin och deras framfart. Några andra belyste olika problem med allt vilt och
olika beslut om jakt, försäljning mm.
3) Diskussion fördes om Naturvårdsprogrammet och om Landsbygdsgruppen skulle lämna
några synpunkter på det. Sista datum 2018-05-13. Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av: Börje Johansson, Arne Savilahti, Åke Wester och Mariann Löfgren
(samordnare/sammankallande).
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4) Informationsärende 1: Regional livsmedelsstrategi (Rebecka). Arbetet har påbörjats. Rebecka återkommer med mera om detta i höst.
Se mer: http://www.vretakluster.se/livsmedelsstrategi
Och: https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Miljo/Livsmedel-och-livsmedelsstrategi/
5) Informationsärende 2: ”Bygglovskontoret, Miljökontoret, Kommunlantmäteriet samt
energi- och klimatrådgivare och VA-rådgivare har haft ”Öppet på landsbygden” på eftermiddagen/kvällen i början av april, på några platser i kommunens omland. Det kom människor men inte så många som man hade önskat. En fråga är om informationen har nått ut
ordentligt (Facebook, Corren mm).
Se mer: http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/projekt-kampanjsidor/kvallsoppetfor-dig-som-ska-bygga/
6) Informationsärende 3: ”Särskild energirådgivning om solenergi – tre informationskvällar på landsbygden har hållits:




16 april: Slaka skolas skolrestaurang kl 18.00.
17 april: Ljungsbro skolas skolrestaurang kl 18.00.
18 april: Linghem, Himnaskolans skolrestaurang kl 18.00.

”Solenergiexpert Arne Andersson föreläste på mötena och det fanns möjlighet att ställa
frågor till Linköpings kommuns energi- och klimatrådgivare”. Dessa möten var väldigt
välbesökta.
Se mer: http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-sakerhet/energi--ochklimatradgivning/solcellskvallar/
7) Informationsärende 4: Nytt nätverk: Hela Sverige ska leva – Östergötland bordlades till
nästa möte.
8) Informationsärende 5: ”Våra fem prioriterade butiker”, Ulrika, Nykil, Brokind, Bestorp
och Skeda Udde. Kort information gavs av Lars-Åke om problem med höga inköpspriser
och Lejonfastigheters underhåll och krav på höga kostnader för insatser alternativt höjd
hyra. Vidare om ett LEADER-projekt med ”Handlaren´s dag, Brokind 14/4 och Nykil
2/6. Ulrika och Skeda Udde i höst. I projektet har även en barnbok om butiken på landet
tagits fram. Gruppen beslutade att ta med frågan om butikerna till nästa möte i höst. Förslag fanns på att bjuda med någon handlare, länsstyrelsen etc
9) Gruppen diskuterade följande förslag på teman och möten inför hösten 2018.
Förutsättningar för att bo på landsbygden med olika underrubriker
a. Butikerna
b. Lägenheter på landsbygden – utmaningar och möjligheter MoS:s och entreprenörers
samarbete
c. Hur ska man få människor att stanna kvar på landsbygden?
Andra tänkbara underrubriker att fundera vidare över var:
d. Fria vattenvägar
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Skola-barnomsorg i omlandet
Bokbussen
Landsbygdsstrategins uppdateringar
Landsbygdsstatistikens uppdateringar
Decentralisering av verksamheter till landsbygden – hur blir det?
Turism

Gruppen beslutade att ta med frågan om teman till nästa möte i höst.
10) Gruppens diskuterade kort studiebesök inför hösten och beslutade att ta med frågan om
teman till nästa möte i höst.
11) Vakanser. Gruppen har två vakanser. Hur dessa kan tillsättas är oklart.
a. Utskott 1 Vreta Kloster Suppleant vakant (Anita Mortensson)
b. Utskott 3 Vårdnäs Suppleant vakant (Sven-Åke Öfverström)
Gruppen beslutade att ta med frågan om teman till nästa möte i höst.
12) Mötestider och platser i höst 2018; Väst och Vreta kloster (Möten våren 2019;
Vårdnäs och Åkerbo). Rebecka och Lars-Åke återkommer om plats och tider för höstens möten.
13) Övriga frågor
a. Påminnelse gjordes om: Östgötadagarna 1-2 september!
Se program: https://www.ostgotadagarna.se/sv/ostgotadagarna-2018/
b. Rebecka informerade om att pendlingsparkeringen i Linghem ska utökas ytterligare.
c. Information gavs om att vissa orter i omlandet ska ingå i de traditionella ljusutsmyckningen i vinter. Dessa är Linghem, Sturefors, Nykil, Ljungsbro och Berg.
d. Åke Wester framförde synpunkten ”att det har varit brist på samrådsmöten vad gäller
beslutet om nytt naturreservat Motala ströms gamla strömfåra”.
14) Mötet avslutades.
Eu
Lars-Åke Gustafson

