
 

 1 (2)

 

Besöksadress: Ågatan 40Linköping  Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping 
Växel: 013-20 60 00  Direktnummer: 013-20 71 34  E-postadress: lars-ake.gustafson@linkoping.se 

Kommunledningskontoret   12 oktober 2016 
Lars-Åke Gustafson 
Vik landsbygdsstrateg 
 
  
  
  
 
 
 
 
Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2016-09-27 

 
Deltagare: Nils Hillerbrand (MP), Muharrem Demirok (C), Karina Joelsson (Ordinarie Vreta 
kloster), Åke Wester (Sup Vreta kloster), Anita Mortensson (Sup Vreta kloster), Bertil Anders-
son (Ordinarie Väst), Mariann Löfgren (Ordinarie Väst), Klas Kristensson (Sup Väst), Kenth 
kindström (Sup Väst), Ingvar Holm (Ordinarie Vårdnäs), Börje Johansson (Ordinarie Vårdnäs), 
Sven-Åke Överström (Sup Vårdnäs), Leif Johansson (Ordinarie Åkerbo), Britt Madsen (Sup 
Åkerbo), Lars-Åke Gustafson (Vik landsbygdsstrateg).  
 
Frånvarande: Bo Thapper (Ordinarie Vreta kloster), Stefan Melin (Sup Vårdnäs). 
 
Gäster: Klas Wadstein, föredragande ”Fria fiskvägar”, Marie Hägglund MoS, Teknik- och 
samhällsbyggnadskontoret, Peter Arnesson, MoS, Miljökontoret och Lennart Kedeborn, VA-
rådgivare på Tekniska verken. 
 
Plats: Vreta Kluster kl 18.00–21.00 
 

1) Mötet öppnades av Nils Hillerbrand. 
 
2) Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt om nedläggning av vissa busslinjer  
       under övriga frågor. 
 
3) Bildspel: ”Fria fiskvägar”. Presentation och diskussion om fria fiskvägar i Roxens vat-    
       tensystem. Föredragning av Klas Wadstein. Såväl naturvårdsintressen som fiskets kom- 
       mersiella betydelse belystes. Genom att ”släppa på” lite mer vatten i flodfårorna vid  
       kraftverken skulle biotoper mellan t ex Malfors-Nykvarn respektive Odenfors-Svartå-   
       fors kunna återskapas. Fisk som har försvunnit, t ex öring och nors skulle kunna plante- 
       ras in igen. En öppen fråga att arbeta vidare med är hur projekten skulle kunna reali- 
       seras. Vidare i vilket forum ett projekt, operativt skulle kunna drivas och hur det skulle  
       finansieras. 
 
4) Information om VA-planer på landsbygden. Presentation och diskussion. Föredragning 

av Marie Hägglund, MoS, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Peter Arnesson, 
MoS, Miljökontoret och Lennart Kedeborn, VA-rådgivare på Tekniska verken. Kom-
munens planer på kommunalt vatten- och avlopp vid olika samlade bebyggelser i priori-
terade områden presenterades. 
 
Marianne Löfgren tog bl a upp frågan hur informationskampanjen till hushåll med VA 
utanför de prioriterade områdena ska se ut. ”Hur får/bör man göra vad gäller enskilda 
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lösningar?” Börje Johansson tog upp frågan om avloppssystem hur kommunen ska/tän-
ker förhålla sig till nya och bättre lösningar som tar hand om vissa grundämnen, som be-
hövs i naturen och återför dem till kretsloppet, i relation till kommunal, ”ensidig vatten-
rening”. 
 
Gruppen fick möjlighet att ingå i det samrådsförfarandet som pågår, genom att formu-
lera synpunkter och skicka dessa till landsbygdsstrategen senast tisdagen 3 oktober för 
sammanställning, ytterligare respons och överlämnande till VA-gruppen senast tisdagen 
11 oktober. 
 

5) Kaffe med smörgås serverades i en kort paus. 
 
6) Information om Vreta kluster. Presentation av Helene Oscarsson om Vreta klusters roll,  

framväxt och framtidsplaner. 
 

7) Mötesförhandlingar. Information och rapporter.   
 

a. Bildspel: Rapport från Landsbygdsriksdagen. Börje Johansson och Marianne Löfgren  
     visade bildspel och berättade om deras upplevelser och erfarenheter från landsbygds- 
     riksdagen.  
b. Nils Hillerbrand informerade om en första planerad aktivitet i försökprojektet ”för 
     bättringspromenader på landsbygden”. Denna kommer att förläggas i Askeby.   
c. Nils Hillerbrand och Helene informerade om projektet Certifiering av lokalt, natur- 
     beteskött.  
d. L-Å Gustafson gjorde en kort återkoppling om kopparnätet som dras för 480 hus-  
     håll. Inga medborgarreaktioner har kommit till kännedom. Inte heller övriga grup- 
     pen kunde rapportera några reaktioner. 
e. L-Å Gustafson rapporterade att arbetet med att uppdatera landsbygdsstatistiken i  
     har påbörjats. 
 

8) Övriga frågor. 
a. Britt Madsen rapporterade om att många medborgare har reagerat på nedläggning av  

       vissa busslinjer. Särskilt har många gymnasieungdomar drabbats men även andra  
       boende på landsbygden. Britt efterlyser kontaktpersoner bland politiker och tjänste- 
       män att framföra detta till. Hon har uppfattat att man skulle föra en dialog om gemen- 
       samma lösningar där det har uppstått problem. Gruppen enas om att ta fram ett ytt- 
       rande. Britt Madsen, Ingvar Holm och Marianne Löfgren får i uppdrag att fila på ett  
       sådant och skicka det till landsbygdsstrategen för sammanställning och vidarebeford- 
       ran till ansvariga politiker och tjänstemän. 

 
9) Nästa möte äger rum den 6 december 2016 kl 18.00-20.30. Gruppen föreslog att det för- 
       läggs i utskott Vårdnäs geografiska område, t ex i Vårdnäs stiftsgård eller Bertorps bio 
       graf.  
 

10) Nils Hillerbrand avslutade mötet. 
 
 

Eu 
 
Lars-Åke Gustafson 


