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Anteckningar från dialogmöte i Gårdby den 12 oktober
2016
Kommunfullmäktige inbjöd till dialogmöte i Gårdby den 12 oktober 2016 i
Gårdby bygdegård med start klockan 19.00.
Mötet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson
berättade om vad som händer i kommunen med fokus på Norra Möckleby,
Gårdby, Sandby och Stenåsa socknar. Han lyfter fram följande punkter.


Renoveringsarbeten på Ölandsbron kommer att börja under hösten 2016.
Arbetet kommer periodvis att påverka framkomligheten på bron, främst
under 2018.



Tillsammans med bland andra länsstyrelsen arbetar kommunen med att
ta fram förslag för att utveckla Sandbyborg. Man tittar också på
möjligheterna till ett informationscentrum för världsarvet.



Pengar för en konstgräsplan i Gårdby finns med i kommunens budget.



När det gäller bredband och fiberutbyggnad så pågår olika projekt, bland
annat i Norra Möckleby och Gårdby.



Det finns gamla soptippar i området, bland annat en kommunal
soptipp/deponi i Norra Möckleby. Ett arbete pågår för att se till att
soptipparna åtgärdas för att minska risken för spridning av föroreningar
och även för att städa upp och snygga till vid de gamla tipparna.



Förhandsbesked för att kunna bygga en produktionsanläggning för
biogas kommer att sökas på två platser.



Kommunen ser positivt på nybebyggelse i området och uppmanar
markägare eller andra som vill planlägga för nybyggnation att kontakta
kommunen.



VA-utbyggnaden följer den antagna VA-planen.



Skolan i Gårdby är för liten och det är trångt både för elever och
personal. En utbyggnad kommer att göras med ytterligare en modul, som
beräknas vara klar i december.



En mobil fritidsgård har införts och besöker Gårdby ibland.

Efter informationen följer en diskussion med politiker. Sju partier finns
representerade i panelen, nämligen Moderaterna, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Centerpartiet. Samtalet leds av fullmäktiges ordförande Kjell Magnusson.
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Gång- och cykelvägar

Från publiken:
Gång- och cykelväg till skolan och sporthallen behövs.
Inte bara gång- och cykelvägar för barnens behov utan även för vuxnas
behov.
Från politikerna:
Gång- och cykelvägar behövs. De finns med i budgetriktlinjerna och ska
utredas under 2017.
Förhoppningsvis ska man kunna bygga i samband med att man gör andra
arbeten, till exempel VA-arbeten.
Nytt högstadium i Färjestaden

Från publiken:
Var är det tänkt att eleverna från Gårdbyskolan ska gå i högstadiet när den
nya högstadieskolan i Färjestaden är klar?
Kommer eleverna att kunna åka buss även om de väljer en annan skola än
den som kommunen önskar?
Från politikerna:
Även om det görs en geografisk fördelning av vilka elever som i första hand
ska tillhöra en viss skola så gäller det fria skolvalet. Man ska alltid kunna gå
i en kommunal skola om man vill det.
Oavsett om man väljer att gå i Färjestaden eller i Mörbylånga så ska
kommunen stå för bussressan.
Konstgräsplan

Från publiken:
Vart tog konstgräsplanen vägen som skulle byggas bakom Gårdby sporthall?
Arbete pågår inom idrottsföreningarna, en konsult är anlitad.
Från politikerna:
Arbete pågår i samverkan med föreningarna. Kommunen har avsatt fem
miljoner kronor, men föreningarna behöver hjälpa till för att hitta resten av
finansieringen.
Viktigt att man väljer bra och miljövänligt material för att bygga planen.
Nybyggnation i området

Från publiken:
Det behövs lägenheter i området, både för pensionärer och för ungdomar.
Detta är en mycket viktig fråga.
Det finns en del kommunala lägenheter här och de är alltid uthyrda.
Det är inte dyrare att bygga här än i Färjestaden, så varför skulle det inte gå
att hyra ut lägenheter här när det går i Färjestaden? Bor det bara fattiga här
och rika i Färjestaden?
Det måste gå att bygga billigare så att människor kan få bostäder till rimliga
kostnader.
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Från politikerna:
MBAB har för närvarande inga planer på att bygga nytt i området. Om det
finns privata aktörer som vill bygga så är det nu tid att komma in med
planförslag.
Få har råd att flytta in i nyproduktion. En hel del personer flyttar till
Färjestaden efter att ha sålt sitt hus och kan då ha råd med en dyrare hyra.
Om det är tillräckligt många som vill ha en lägenhet så måste det gå att
bygga lägenheter.
Problemet med att det är svårt att få tag på en lägenhet försvinner inte utan
måste lösas.
Det är nödvändigt med bra boende i hela kommunen.
Vattensituationen

Från publiken:
Hjälper kommunen till med vattenförsörjningen till byar där brunnarna
sinar?
Från politikerna:
Lantbrukare får hjälp med flexitankar. Privatpersoner kan inte få hjälp av
kommunen utan måste lösa det med hjälp av grannar etc. Om flera hushåll i
en by blir utan vatten kan vattentankar sättas ut.
Mer information kan fås genom kommunens servicecenter.
Fiberutbyggnad

Från publiken:
När man nu lägger fiber i Gårdby, blir det då möjligt att till en rimlig kostnad
ansluta sig även från mindre byar runt Gårdby?
Vad händer när det fasta telenätet försvinner?
Från politikerna:
Det pågår diskussioner med operatörer om att utvidga området för
installation av bredband. Men det behövs eldsjälar som driver på arbetet i de
mindre byarna.
Staten ska garantera telefonin när det fasta nätet försvinner.
Allmänhetens kontakter med kommunen

Från publiken:
Vid tidigare informationsmöten har mycket utlovats som sedan runnit ut i
sanden. Dessutom har kommunens anteckningar inte stämt med det som
sagts.
Skrivelse till kommunen för åtta månader sedan, ännu inte fått svar trots att
den skickats till både kommunalråd och chef.
Upplevs som mycket besvärligt att få bygglov utanför planlagt område och
att kommens sätt att handlägga bygglov är dåligt och krångligt.
Det är svårt att få kontakt med handläggare och även att få ut handlingar.
Dessutom ibland svårt att få lämna in handlingar. Kommunen har till och
med vägrat lämna ut mottagningsbevis på inlämnade handlingar.
Kommunens rutiner och arbetssätt måste förbättras.
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Från politikerna:
Ber om ursäkt för att skrivelse inte besvarats.
Den handläggning som beskrivs är inte acceptabel.
Bygglov ska beslutas senast tio veckor efter det att komplett ansökan
kommit in till kommunen.
En orsak till att det just nu kan finnas brister är att ett nytt
ärendehanteringssystem håller på att köras igång, men det ska på sikt
förbättra situationen.
Kommunens servicecenter kan numer se till att handlingar som lämnas in tas
emot på rätt sätt.
Biodammarna i Alby

Från publiken:
Dammarna är i dåligt skick. Förorenat vatten rinner rakt ut i Östersjön.
Dammarna måste bort.
Djur blir sjuka av förorenat vatten.
Från politikerna:
Dammarna kommer att försvinna i och med VA-utbyggnaden på östra sidan.
Skolan

Från publiken:
Skolan i Gårdby är alldeles för liten. Det är ont om plats för både elever och
lärare.
Det har varit en byggarbetsplats väldigt länge. Industritrappor där det bullrar
väldigt mycket när någon går i dem.
Från politikerna:
Även om man nu bygger till med en modul så måste en långsiktig permanent
lösning åstadkommas.
Övrigt

Dessutom togs frågor upp om gratis bussresor för ungdomar och
pensionärer, snöröjning, att man kopplas till Borgholm när man ringer
kommunen och att Södra Ölandsberedningen även borde arbeta med den
nordöstra kommundelen.
Sett till antalet inlägg var det följande frågor som engagerade mest.
Nybyggnation av lägenheter
Skolan
Synpunkter på kommunens hantering av ärenden
Bredbandsutbyggnaden
Konstgräsplan

Ulf Gustavsson
Kommunsekreterare
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