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Minnesanteckningar möte landsbygdsgruppen 2017-02-14 

 
Deltagare: Nils Hillerbrand (MP), Åke Wester (Sup Vreta kloster), Mariann Löfgren (Ordina-
rie Väst), Ingvar Holm (Ordinarie Vårdnäs), Börje Johansson (Ordinarie Vårdnäs), Leif Johans-
son (Ordinarie Åkerbo), Bertil Andersson (Ordinarie Väst), Lars-Åke Gustafson (Vik lands-
bygdsstrateg), Klas Kristensson (Sup Väst). 
 
Frånvarande: Muharrem Demirok (C), Bo Thapper (Ordinarie Vreta kloster), Karina Joelsson 
(Ordinarie Vreta kloster), Anita Mortensson (Sup Vreta kloster), Kenth kindström (Sup Väst), 
Britt Madsen (Sup Åkerbo), Stefan Melin (Sup Vårdnäs), Sven-Åke Överström (Sup Vårdnäs). 
 
Plats: Stadshuset kl 18.00–20.00. 
 

1) Mötet öppnades 
 
2) Nils Hillerbrand och Lars-Åke Gustafson berättade om återkopplingen till kommun- 

styrelsen 2017-01-17, av Landsbygdsgruppens möten och verksamhet våren 2016.  
 

3) Nils Hillerbrand och Lars-Åke Gustafson rapporterade från Lärandepromenaden i 
Askeby 2016-12-10 och informerade om två kommande promenader 2017. Den första 
kommer att förläggas till Nykil den 30 maj 2017. Den andra i Vårdnäs utskottsområde 
hösten 2017. 

 
4) Marianne rapporterade från SKL:s landsbygdskonferens 2017, vilken webbsändes på 

Statistik & Utredningar 2017-02-03. En reflektion att avsnitten om kommunikationer 
hade ett väldigt starkt ”storstadsperspektiv”, med pendeltåg, tunnelbanor mm. ”Den 
rena landsbygdens perspektiv saknades”. Intressantaste inslaget handlade om Parlamen-
tariska kommitténs slutbetänkande.    

 
5) Lars-Åke Gustafson rapporterade om läget då det om service- och varuförsörjningen i 

Linköping; om status för våra fem prioriterade butiker och fortsatt ”mentorstöd”, om 
projektet ”Serviceutveckling i Östergötland” 2017-2019 och att en ny Service och varu-
försörjningsplan ska tas fram. 
 

6) Lars-Åke Gustafson rapporterade att ingen respons ännu har kommit in, på Landsbygds-
gruppens remissvar angående på VA-planer och skrivelser om busslinjer till Region Ös-
tergötland, respektive kommunstyrelsen i Linköping. 

 
7) Nils Hillerbrand redogjorde för processen med eventuell uppdatering av Landsbygdsstra-

tegin. Bollen ligger nu hos politiken att besluta om eventuell uppdatering och vad som i 
så fall behöver ses över. Därefter kommer frågan att behandlas i Landsbygdsgruppen. 
Vid mötet framfördes att det är nödvändigt att gruppen ges möjlighet att medverka tidigt, 
dvs redan från start vid revideringar av strategin. 
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8) Lars-Åke Gustafson rapporterade att Parlamentariska landsbygdsgruppen slutrapport har 
gått ut på remiss, men att Linköpings kommun inte ingår som remissinstans.   
 

9) Övriga frågor behandlades: 
 

a. Lars-Åke informerade om att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
att informera medborgare på landsbygden om solel- och värmepumpar. Prelimi-
nära datum för några orter, Askeby, Brokind och Vikingstad, är satta till 27, 28, 
och 29 mars. Information kommer med direktreklamen till respektive område. 

b. Marianne väckte frågan om det är möjligt att Landsbygdsgruppen skulle kunna få 
träffa företrädare i kommunstyrelsen för att utbyta förväntningar på varandras ar-
bete. Presidiet fick i uppgift att sondera vidare hur det skulle kunna ske.  

c. Börje Johansson berättade om en nationell konferens ”Vatten Avlopp Kretslopp” 
i Norrköping 16-18 mars. Mötet beslutade att för Landsbygdsgruppens räkning 
utse Börje som deltagare på en av dagarna.  
 

10) Nya mötestider och förslag på platser 2017, kommer att kommuniceras då nya ordföran-
den för Landsbygdsgruppen, Rebecca Hovenberg, har tillträtt. 

 
11)  I och med detta möte lämnar Nils Hillerbrand uppdraget som ordförande i Landsbygds-

gruppen. Gruppen avtackade Nils, med tulpaner och en korg med några lokalproduce-
rade delikatesser.  

 
12)  Mötet avslutas. 

 
Eu 
Lars-Åke Gustafson 


