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Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Konferenslokal Moberg, Emmaboda kommunhus, Järnvägsgatan 28 
2022-04-21, kl. 18:00 – 19:39 

Deltagare Anja Karlsson Granlund (-), ordförande 
Anders Fransson (S), 1:e vice ordförande 
Per Adolfsson (S), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S), ersättare 

Nicklas Odh, Hela Lindås på Fötter  
Bernt Herbertsson, Ingemundbo Byalagsförening 
Kurt Lindblom, Algutsboda Hembygdsförening 
Vivianne Ekström, Algutsboda Hembygdsförening 

Tjänstemän Haris Hadzovic, nämndsekreterare 
Niclas Beermann, förvaltningschef tekniska kontoret §1 - §5 

Utses att justera Per Adolfsson (S) 

Plats och tid Kommunledningskontoret Emmaboda, Järnvägsgatan 28, 2022-04-26 kl. 18:30 

Underskrifter  

sekreterare Paragrafer 1 – 7 
Haris Hadzovic 

ordförande 
Anja Karlsson Granlund (-) 

justerare 
 Per Adolfsson (S) 
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Innehållsförteckning 

I  Mötets öppnande 
II  Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering 
III  Godkännande av dagordningen 

§ 1 Syfte och förväntningar på Bygderådet 
§ 2   Presentation från rådets deltagare 
§ 3   Information från teknik- och fritidsnämnden 
§ 4   Information från Kommunstyrelsen 
§ 5   Svar på fråga ställd av Eriksmåla/Åfors Samhällsförening angående   

  tidsplaneringen för byggnationen av förskolan i Eriksmåla 
§ 6   Svar på fråga ställd av Algutsboda Hembygdsförening om hur det går 

  med framtagningen av kartor till Mobergsstenen 
§ 7   Övriga frågor 
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I Mötets öppnande 

Ordförande Anja Karlsson Granlund (-) hälsar alla välkomna till 
Bygderådets första möte och förklarar mötet öppnat. 

II Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering 

Rådet väljer Per Adolfsson (S) till justerare. 

Plats för justering: Järnvägsgatan 28, Kommunledningskontoret, 
Emmaboda 
Tid för justering: 2022-04-26 kl. 18:30 

III  Godkännande av dagordningen 

Ordförande Anja Karlsson Granlund (-) frågar rådet om utskickad 
dagordning kan godkännas och finner att dagordningen godkänns. 
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§ 1
Syfte och förväntningar på Bygderådet

              Haris Hadzovic, sekreterare, informerar rådet om syfte och uppdrag utifrån reglementet. 
              Information lämnas också om vilka externa organisationer som har uttryckt  
              intresse av att vara med i Bygderådet.  

              Följande information framkommer: 
• Rådet är ett forum för samråd, information, dialog och således rådgivande, ej

beslutande.
• Enligt reglementet måste rådet ha minst två möten per år. Rådets ordförande

bestämmer när det är möte, men vice ordföringar i förening eller minst hälften
av rådets ledamöter kan begära extra möte.

• Alla byalag, samhällsföreningar och hembygdsföreningar har rätt att vara med
enligt reglementet.

• Ett arbete har gjorts där information har skickats ut till samtliga föreningar av
typen som finns i kommunens föreningskatalog. Hittills har Algutsboda
Hembygdsförening, Vissefjärda Hembygdsförening, Eriksmåla/Åfors
Samhällsförening, Hela Lindås På Fötter och Ingemundbo Byalagsförening
anmält intresse av att vara med i Bygderådet. Långasjö Sockenråd kommer
också att ansluta senare.

Vivianne Ekström, Algutsboda Hembygdsförening, vill ha följande noterat till 
protokollet:  

Kommunen kan erbjuda föreningar hjälp med samordning och ömsesidig  
information avseende hembygdsföreningars/byalags/samhällsföreningars  
verksamhetsplanering och almanackor över evenemang. Bygderådet skulle kunna spela 
någon slags roll för denna form av samordning. 

§ 2
Presentation från rådets deltagare

Alla närvarande politiska representanter och föreningsrepresentanter presenterar sig. 
Föreningsrepresentanterna berättar om sina respektive föreningars verksamhet.  
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§ 3
Information från Teknik- och fritidsnämnden

Ordförande Anja Karlsson Granlund (-) informerar om följande som är aktuellt i teknik- och 
fritidsnämnden: 

Allmänt 
• Allmän information om nämnden.
• Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Aktuella frågor
• Renoveringen av Bjurbäcksskolan 7-9.
• Nybyggnation av Eriksmåla Förskola.
• Eriksmåla rastplats.
• Äskande om utökad budgetram gällande investeringsmedel för markberedning på

fastigheten Nötskrikan 6 inför nybyggnation av nytt blåljushus.
• Renoveringsbehov i simhallen.

Utöver den information som ordförande Anja Karlsson Granlund (-) delger rådet, informerar 
Niclas Beermann, teknisk chef, om följande saker: 

• Breddning av väg/parkering i Duvemåla för att öka busskapacitet med stor hänsyn till
historisk miljö.

• Mer tillgänglig stig kring Strävaområdet i samråd med orienteringsföreningen
Emmaboda Värda.

• Öppningen av Bowlinghallen efter kommunfullmäktiges beslut. Tekniska kontoret
ansvarar för drift och förvaltning av bowlinghallen.

  ____ 

  Diskussion 
  Kurt Lindblom, Algutsboda Hembygdsförening, efterfrågar information om tidsplan 
  för ombyggnation av Bjurbäcksskolan 7-9.  

  Niclas Beermann, teknisk chef, svarar att det kommer att ta ett par år. Syftet med 
  ombyggnationen är att främja lärande som passar för alla och att tonvikten läggs på 
  miljöer som möjliggör för lärande. 

  Berndt Herbertsson, Ingemundbo Byalagsförening, efterfrågar information om det 
  finns planer för nya cykelvägar i Vissefjärda och Broakulla. 

  Niclas Beermann, teknisk chef, svarar att det finns ett pågående arbete utifrån ett  
  uppdrag att revidera kommunens gång- och cykelplan. Han redogör också för tekniska 
  kontorets syn på aktuella medborgarförslag på temat cykelvägar i förhållande till  
  genomförbarhet. Tekniska kontoret är mycket positiva till nya infrastruktursatsningar  
  men många idéer måste man också säga nej till med tanke på ekonomiska  
  förutsättningar. 
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§4
Information från Kommunstyrelsen

Per Adolfsson (S) informerar om följande relaterat till Kommunstyrelsen: 

Allmänt 
• Allmän information om Kommunstyrelsens kompetenser och syfte.
• T.ex. medborgarförslag som lyfts av medborgare går genom kommunstyrelsen

innan de avgörs i kommunfullmäktige.
• Det pågår en förändring som syftar till att förenkla hantering av

medborgarförslag och förkorta handläggningstid av sådana förslag.

 Diskussion 
 Niklas Odh, Hela Lindås På Fötter, lämnar en synpunkt om att man enligt andra  
 kommuners exempel kan publicera medborgarförslag offentligt på webben så att andra  
 kommuninvånare kan kommentera och lämna synpunkter på andras medborgarförslag. 

 Synpunkten noteras till protokollet. 
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§5
Svar på fråga ställd av Eriksmåla/Åfors Samhällsförening angående tidsplaneringen för
byggnationen av förskolan i Eriksmåla

Eriksmåla/Åfors Samhällsförening har skickat följande fråga till Bygderådet: 

”Vi i Eriksmåla/Åfors Samhällsförening vill veta mer om planerna för nya förskolan. Arbetet 
har blivit försenat och vi undrar när spaden ska sättas i jorden.” 

Följande svar har inkommit från tekniska kontoret som arbetar med projekteringen av 
Eriksmåla Förskola: 

• Processen befinner sig fortfarande i projekteringsskedet.
• Finns ingen färdig tidsplan, men enligt Peter Lindberg, fastighetsförvaltare på

Tekniska kontoret, är byggstarten beräknad till slutet av augusti.
• Byggnationen beräknas ta cirka 9-12 månader.
• Projektet har försenats på grund av pandemi och andra försvårande

förutsättningar.

            Niclas Beermann, teknisk chef, inflikar att priser på diverse material har ökat den 
            senaste perioden vilket också har försvårat projektets start.  

____    

Bygderådet beslutar 

att svaret antecknas till protokollet 
____ 
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§6
Svar på fråga ställd av Algutsboda Hembygdsförening om hur det går med
framtagningen av kartor till Mobergsstenen

Algutsboda Hembygdsförening har framfört följande önskemål: 

 ”Jan Dzedins får gärna komma och berätta hur det går med framtagningen av 
kartor till Mobergsstenen. Hembygdsföreningen har kommit överens med Jan  
Dzedins om att kommunen ska ta fram kartor som vi sedan ska sätta upp.” 

              Jan Dzedins, kulturchef Emmaboda kommun, har inte haft möjlighet att närvara på 
              Bygderådets möte men har lämnat skriftligt svar till sekreterare och ordförande.  

              Svar från kulturchef 
              ”Hösten 2021 kontaktades kulturchef Jan Dzedins av Moshultamåla Gamla Skola 
               angående gamla vägskyltar vid kulturminnena Pestkyrkogården och Modala Glasbruk. 
               Dessutom A4- skyltar vid bl.a. Moshult Järnvägsstation, Banvaktarstugan och  
               Mobergskolan. Under hösten och våren har dessa skyltar ersatts med nya.  

      Det är lovvärt att hembygdsföreningarna bevakar den skyltning de har inom ”sitt 
      område”. Kulturenheten försöker bistå med det stöd den kan i dessa ärenden och vi 
      behöver undersöka vad som historiskt har skett samt vad vi kan åstadkomma  
      tillsammans i varje enskilt fall, för att hålla skyltningen vid god standard.  

 I samband med det av nyinspelningen av Utvandrarna åter ökande Mobergintresset har   
 kulturenheten bekostat tre nya informationstavlor på svenska och engelska med titeln I  
 Vilhelm Mobergs Litterära fotspår. Skyltarna placeras ut vid Mobergstenen, Mobergskolan  
 och Duvemåla under våren; Svepreklam tar kontakt med respektive ägarförening för att hitta 
 lämplig placering. Det är önskvärt att varje värd placerar en brevlåda med foldern I Vilhelm  
 Mobergs Litterära fotspår samt informationsbladet om den nya hemsidan  
 www.vilhelmmoberg.se som Lessebo och Emmaboda kommun tagit fram inför sommaren.  
 Foldrarna finns att hämta i besökscentret i kommunhuset.  

 Allt ska vara klart till den 18/6 då En dag med Moberg genomförs i Emmaboda Folkets Hus. 

               Undertecknad tar gärna emot frågor och förslag angående ovan information.  

 Med vänliga hälsningar  
 Jan Dzedins den 11 april 2022” 

Diskussion 
Kurt Lindblom, Algutsboda Hembygdsförening, anser att informationen från 
kulturchefen är tillräcklig och kan läggas till handlingarna.  

             ____ 

             Bygderådet beslutar 
             att lägga informationen till protokollet 
             ____ 
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§7
Övriga frågor

Niklas Odh, Hela Lindås På Fötter, lämnar en synpunkt om att kommunen bör utrusta alla 
sevärdheter, friluftsområden eller viktig infrastruktur som kommunen ansvarar över, med 
skyltar där det står kontaktuppgifter som man kan göra felanmälningar till. Kommunen bör 
därutöver göra inventeringar vid sevärdheter och friluftsområden när våren närmar sig, för att 
försäkra sig om att alla inventarier som platserna är försedda med såsom soptunnor, skyltar, 
belysning, m.fl. är intakta. Till exempel skulle personer som arbetstränar kunna göra den 
typen av arbetsuppgifter.  

Vivianne Ekström, Algutsboda Hembygdsförening, frågar hur många vandringsleders mark 
som kommunen äger och specifikt vem som äger Stampaleden och Bielkeleden.   

Berndt Herbertsson, Ingemundbo Byalagsförening, säger att han tror att kommunen sköter om 
Utvandrarleden i alla fall.  

Kurt Lindblom vill till protokollet notera att Algutsboda Hembygdsförening har tidsbrist till 
att omvårda och underhålla skyltarna kring Stampaleden. Det är svårt att få folk att engagera 
sig. 

Ordförande Anja Karlsson Granlund (-) och Annika Karlsson (S) svarar att de ska ta reda på 
förutsättningar kring frågan om vandringslederna. Vidare kommer ordförande att undersöka 
vem på kommunen som ansvarar för kommunens egna vandringsleder.  

Kurt Lindblom informerar bygderådet om att ett pågående bygge av en gärdesgård, som 
föreningen arbetar med, kommer att bli färdigt till sommar. Algutsboda  
Hembygdsförening är djupt tacksamma för den f.d. kommunpolitikern Lennart  
Gustavssons gåva till bygget i form av virke.   

Mötesdeltagarna lyfte frågan om att bygderådets möten sker på olika platser i  
kommunen. Ordförande Anja Karlsson Granlund (-) vill ha noterat till protokollet att  
nästa möte med Bygderådet hålls i Vissefjärda eller i Algutsboda. Önskemål som  
framkommit från mötesdeltagarna är att rådets nästa möte hålls i Vissefjärda, på    
Vissefjärda Bränneri. Mötet kan även vara på annan plats eller någon annan lokal som 
sköts om av en hembygdsgård.  

Synpunkterna och informationen noteras till protokollet. 


	Försättsblad 
	Innehållsförteckning
	Formalia
	§1 Syfte och förväntningar på Bygderådet
	§2 Presentation från rådets deltagare
	§3 Information från Teknik- och fritidsnämnden
	§4 Information från Kommunstyrelsen
	§5 
Svar på fråga ställd av Eriksmåla/Åfors Samhällsförening angående tidsplaneringen för byggnationen av förskolan i Eriksmåla
	§6 Svar på fråga ställd av Algutsboda Hembygdsförening om hur det går med framtagningen av kartor till Mobergsstenen
	§7 Övriga frågor

