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Anteckningar från dialogmöte för 
Stenåsa/Alby/Triberga-området den 13 november 2019 

Plats Stenåsa bygdegård, Stenåsa 

Datum Onsdagen den 13 november 2019, klockan 19.00-21.35 

Deltagare Kjell Magnusson (C), ordförande kommunfullmäktige 
Margaretha Lööf-Johanson (S), 1:e vice ordförande kommunfullmäktige 
Kent Ingvarsson (M), 2:e vice ordförande kommunfullmäktige 
  
Sebastian Hallén (L)  
Eric Rosenlund (SD) 
Elisabeth Cima Kvarneke (V) 
Eva Traore Dahlberg (MP) 
Henrik Yngvesson (M) 
Anna-Kajsa Arnesson (C) 
Matilda Wärenfalk (S)  
 
Ann Willsund, kommundirektör 
Cecilia Widén, kommunsekreterare 
 
Medborgare från Stenåsa/Alby/Triberga-området m fl 

 

1. Inledning 

Kommunfullmäktiges presidium, tillsammans med representanter för de 

politiska partierna, bjöd in till dialogmöte i Stenåsa/Alby/Triberga-området 

den 13 november 2019 i Bygdegården i Stenåsa med start klockan 19.00. 

Sju partier fanns representerade i panelen, nämligen Liberalerna, 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna,  

Centerpartiet och Socialdemokraterna. 

Mötet leddes av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson som 

började med att informera om upplägget för kvällens dialogmöte.  

 Information från partirepresentanterna under rubriken ”Det vill vi i 

Stenåsa/Alby/Triberga-området”.  

 Gruppsittning för samtal kring aktuella frågor.  

 Återsamling med fortsatt diskussion av aktuella och angelägna frågor. 
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2. Information från partirepresentanterna – ” Det vill vi i 
Stenåsa/Alby/Triberga-området 

(L): 

VA-plan ska prioriteras. Överföringsled. Kommunikation med busslinje runt 

hela kommunen.  

(SD): 

VA-plan, prioritera VA-utbyggnaden. Bensinpriset drabbar landsbygden. 

Service lidande på östra sidan.  

(V): 

Bo i hela kommunen. Småskaliga VA-anläggningar. Små bostäder i sin egen 

ort – dubbel markanvisning vid nybyggnation. Ängshöksprojektet.  

(MP): 

Agenda 2030 med 17 olika mål. Sund miljö. Bo kvar på landsbygden. Grön 

näring viktigast på ön. Service fungera. Bättre miljöteknik.  

(M): 

VA-utbyggnaden. Kollektivtrafik. Näringslivet överleva (vatten och fiber 

viktigt). Infrastruktur. Gatubelysning. Skolfrågor. Barnomsorg.  

(C): 

Möjligt att bo och leva i hela kommunen. Infrastruktur. Fasta vägnätet. 

Digitala satsningen. Vatten och avlopp med kringbyggt system i kommunen. 

Tillsammans stad och land.  

(S): 

Demokrati och dialog är viktiga värden. Tryggaste platsen. Vatten, beslut om 

VA-plan 2015. Bo och leva i hela vår kommun. Bussar en stor utmaning. 

Tillgång till kommunens service.  

3. Frågor 

Några av boende i Stenåsa/Alby/Triberga-området hade på förhand skickat 

in frågor om bland annat visning av vattenverket i Triberga, provborrningar 

av vatten, tidsplan utbyggnad VA-planen Gårdby-Alby med omnejd, flytt av 

återvinningsstationen i Alby.  

Visning av vattenverket i Triberga 

Med anledning av upprepade visningar av nya vattenverket i Mörbylånga 

frågas om när vi i närområdet här Stenåsa/Alby/Triberga kommer att få 

möjlighet att besöka vattenverket i Triberga? 

När det gäller visning i Triberga så kontakta  Jens Olsen eller Ingulf Fagö. 

Anläggningarna brukar alltid visas när någon hör av sig och är intresserad.   

Provborrningar av vatten 

Provborrningar har gjorts på Triberga alvar. Hur har det gått? Har det hittats 

vatten? 

När det gäller Triberga pågår provborrningar, men kommunen har minskat 

volymen på grund av att kvaliteten på vattnet försämrades mycket av stora 

uttag. Kan inte säga exakt när provpumpningen avbryts, men troligtvis inom 

några veckor. 
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Vatten och avlopp samt tidsplan utbyggnad VA-planen Gårdby-Alby med 
omnejd 

Flera påtalade vikten av att så snart som möjligt få kommunalt vatten och 

avlopp. Hur ser tidsplanen ut för utbyggnaden av VA-planen Gårdby-Alby? 

Anslutningskostnad VA? VA-planen måste hållas, det ska inte finnas små 

privata reningsverk.  

Informeras om att tanken är att det skall vara klart 2023. Beroende på hur 

gången med lantmäteri och dylikt blir.  

 Förstudie klar 2019-11-30.  

 Projektering etapp 5a och 5b 2020, påbörjad entreprenad 5a 2021. 

 Påbörjad entreprenad 2022 om allt går som planerat med tillstånd och 

dylikt.  

Anslutningskostnad enligt VA-taxa. Alla ska ansluta även sommarstugor. 

Kommunen kan agera bank om man inte får lån och bevilja lån undantags-

vis.  

Fotnot inkommen från medborgare efter mötet: 

”Jag tog upp vikten av att kommunen tar ansvar för den information som 

lämnas och har lämnats på tidigare infomöte. Det hettade till och åsikterna 

gick isär om Va-planen och dito tidplan och nu svajar det ytterligare. 

Aktuell plan skulle vara klar 21, med mycket stor säkerhet lovades vid 

tidigare möte i Gårdbyskolan. Oppositionsrådet meddelade på mötet nu 

gäller år 20 -22. Klart år 22. När jag kom hem från mötet hade jag fått ett 

brev/meddelande som jag läste där tidplanen nu är år 21 - 23. Klart år 23. 

Meddelandet har Dnr 2019/000290 och underskrivet Billy Gidö, 

projektledare VA Mörbylånga. Bläcket har inte hunnit torka i protokollet och 

osäkerheten i en av dom viktigaste punkterna från mötet är svajigt. 

Mitt förslag är att ovan rätas upp och närsluts till protokollet som en fotnot.” 

Flytt av återvinningsstationen i Alby 

När kommer återvinningsstationen i Alby att flyttas? 

Informeras att ny placering planeras först till våren 2020. Bygglov har inte 

sökts ännu. Enligt FTI AB (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) har man 

kommit överens om en ny plats, vid fotbollsplanen, på vänster sida när man 

kommer från Mörbylånga.  

Bostäder - boende 

Boende för äldre och yngre personer. Äldreboende i Stenåsa? Inte bara i 

Färjestaden. Möjlighet att bo kvar i området. Äldreboende på östra sidan.  

Locka unga att bo kvar. Mångfald med en levande landsbygd och lantbruk. 

Hur se ut annars? Boende över generationsgränserna. Motverka ensamhet. 

Hur kan de äldre bo kvar, med VA-kostnad och vara fattig pensionär? 

Svaras att det är oerhört viktigt för hela kommunen att det finns bostäder på 

olika ställen och på olika sätt. För yngre och äldre. Generationsboende. 

Anledning till byggande i Färjestaden är att många bor där och fler vill dit. I 

Södra Möckleby har de boende bildat en Boendecirkel.  
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Bostäder – byggande 

Kortare handläggningstider önskas för bygglov. Det ska vara obligatoriskt att 

ta hand om sitt dagvatten för att få bygglov. Slutna system. Billigare boende. 

Behöver man ha alla vitvaror? VA nödvändigt för fortsatt utbyggnad.  

Informeras att kommunen har börjat med dubbla markanvisningar. 

Fundering över hur man bygger billigt?  

Belysningspunkter 

Synpunkter om gatlysena. Det finns många på vissa platser, inga på andra. 

Förut fanns belysning genom hela byar, men nu har det blivit färre gatlysen 

och sämre. När man åker igenom byarna är det ljust – svart – ljust – svart. 

Svaras att diskussioner förs mellan Trafikverket och E.ON. E.ON lägger ner 

luftledningar. Skulle man kunna lägga ner gatubelysning samtidigt med 

luftledningar? Trafikverket har en belysningsstrategi, x antal lampor, det 

innebar att det blev tätare mellan belysningspunkterna och att det blev luckor 

på andra ställen. Känns inte bra när tanken var en och det inte blev som 

förut. Frågan är inte släppt utan fortsatt diskussion med Trafikverket. Ett 

medborgarförslag om belysningen har behandlats politiskt. 

Kollektivtrafik 

Bussförbindelse mellan norra och södra Öland. Bättre bussturer, även helger 

och kvällar. Närtrafik till Färjestaden, Kalmar och Borgholm.  

Svaras att bussförbindelserna är dåliga. De turer som går är anpassade efter 

skolbussarna. Diskussioner förs med KLT om att det måste fungera i hela 

kommunen.   

Skola, barnomsorg och fritids 

Underlätta för yngre att bo här och arbeta. Ny högstadieskola i Färjestaden 

tar så mycket av budget för övriga skolor.  

Informeras om att fritids ska finnas på Tanne och att man ska kunna välja. 

Skola – Skansen 

Vad händer med Skansen när man bygger ny högstadieskola i Färjestaden? 

Informeras om att Skansenskolan ska renoveras när Färjestadens högstadium 

är klart. Det ska vara likvärdiga skolor. Inga planer ännu vad de överblivna 

lokalerna ska användas till.  

Föreningsliv – föreningar och frivilla krafter  

Stötta ideella föreningar till exempel bygdegården. Någon på kommunen 

som tipsar om vad man kan söka, gällande driftsbidrag eller ideellt arbete? 

Informeras om att man kan söka föreningsbidrag, mer information finns på 

kommunens hemsida eller ring servicecenter så hjälper de till. 

Kulturmiljön 

På vilket sätt får vi hjälp med att bevara kulturbyggnader. Minskat driftsbi-

drag för bygdegården. Någon som kan vilka ställen det finns att söka olika 

bidrag.  

Svaras att man kan söka investeringsstöd till lokala föreningar. Exempel på 

stöd som beviljats är till en toalett vid Sandby borg och till lokaler vid Stora 

Frö. Ring kommunens servicecenter för att få information om hur man söker 
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bidrag. Man kan även söka bidrag hos Länsstyrelsen, bland annat genom 

Arvsfonden.  

Socialt 

Motverka ensamhet. Mångfald. Vårdande personal ska vårda och inte göra 

samma misstag som i skolan.  

Agenda 2030 

Hållbart samhälle - Hur arbetar kommunen för Agenda 2030 och att hela 

kommunen ska leva? 

Informeras att kommunstyrelsen beslutat att de globala målen 3 (God hälsa 

och välbefinnande), 4 (God utbildning för alla), 5(Jämställdhet), 6 (Rent 

vatten och sanitet för alla), 9 (Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur) och 11(Hållbara städer och samhällen) är särskilt prioriterade 

mål för kommunens strategi och handlingsplan för Agenda 2030. 

4. Avslutning 

Vad tar vi med oss hem? 

 Politikerna lyssnar, men rår inte över alla frågor.  

 Värna och se till att den gröna näringen och besöksnäringen får finnas 

kvar. 

 Bygg. El. VVS. Fackbranscher. Ni är viktiga! 

 Vatten. VA-planen.  

 Besök Triberga vattenverk. 

 Boendet. Bostäder. 

 Skola och barnomsorg. 

 Kollektiv och närtrafik. KLT. Bussarna. 

 Fiberutbyggnaden. 

 Bygglov. 

 Ideella föreningar och föreningsbidrag. Föreningsliv. 

 Belysningsfrågan.  

 Medborgarkontor – servicekontor.  

 Engagemanget. Demokratisk vilja.  

 Fantastiskt vackert att bo.  

Följande frågor engagerade mest: 

 VA 

 Bostäder och boendealternativ.  

 Belysningspunkter. 

 Föreningslivet och ideellt arbete.  

 Kollektivtrafik 

 Skolan/barnomsorg/fritids.  

Ordföranden Kjell Magnusson sammanfattade kvällens möte och tackade 

alla som kom till detsamma.  

Vid anteckningarna 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 


