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Anteckningar från dialogmöte i Glömminge den 13 april
2016
Kommunfullmäktige inbjöd till dialogmöte i Glömminge den 13 april 2016 i
Glömminge föreningshus med start klockan 19.00.
Mötet inleddes med att kommunchef Monica Högberg berättade om vad som
händer i Glömminge med omnejd. Hon lyfter fram följande punkter.


Väg 136. 200 miljoner kronor finns för åren 2019-2023 i den regionala
länsplanen för väg 136 från Brofästet till Borgholm. Om det blir en förbifart
Glömminge eller ombyggnad av befintlig väg är ännu inte bestämt.



Cykelvägar och Fyr till fyr-projektet som består av två slingor och inte
innefattar den cykelväg som saknas idag mellan Röhällakrysset och
Borgehage. Kommunerna försöker få med den cykelvägen i projektet med
väg 136.



Nya arbeten kommer att ske på Ölandsbron med start hösten 2016.



Kommunen saknar lämplig mark för återvinningsstation i Glömminge.
Finns någon som kan arrendera ut mark för ändamålet?



När det gäller bredband och fiberutbyggnad så ingår inte norra
kommundelen i planerna för i år. Samtal pågår för att få med den delen av
kommunen i nästa projekt.



Flera olika detaljplaner som berör området pågår eller ska påbörjas.
Detaljplan för området norr om kyrkan har vunnit laga kraft.



Ett projekt pågår för att lyfta fram Strandskogens värdefulla natur och
områdets betydelse för grundvattenbildningen.



Vattenbristen på Öland och vikten av att spara på vattnet. En vattenledning
ska byggas från Revsudden till Stora Rör, avsaltningsanläggning diskuteras
och arbete med att leta efter nya grundvattentäkter pågår.



Befolkningen ökar i området och skolan i Glömminge anses av en del redan
vara för liten. Möte om detta är planerat och vad som kommer att göras med
skolan är inte klart ännu.



En mobil fritidsgård har införts och har besökt Glömminge två gånger
hittills i år.



Ny kommunal högstadieskola ska byggas i Färjestaden. CIS planerar också
att starta skola i Färjestaden.



Mer information finns på kommunens hemsida.
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Efter informationen följer en diskussion med politiker. Fem partier finns
representerade i panelen, nämligen Moderaterna, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Samtalet leds av
fullmäktiges ordförande Kjell Magnusson.
Fiberutbyggnaden i norra kommundelen

Från publiken:
Telia är inte intresserad av småbyar. Kommunen måste trycka på.
Låt inte Telia dra ledningar i kommunal mark om de inte tar ansvar för
utbyggnad även till småbyarna.
Behövs verkligen bredband, det kanske räcker med ADSL?

Från politikerna:
Politikerna kan inte styra Telia. Gå ihop i föreningar i byarna. Det finns inget
monopolavtal med Telia, det finns andra aktörer som kan vara intresserade.
Bredband behövs och kommunen vill ha 100 % täckning med bredband till
2020.
Gång- och cykelvägar

Från publiken:
Viktigt med cykelväg i anslutning till väg 136.
GC-väg mellan Glömminge och Algutsrum högsta prioritet.
Cykelväg till fotbollsplan behövs.
Kommunen använder karta som är felaktig.

Från politikerna:
Kommunen arbetar med att få Trafikverket att ta med GC-väg i projektet med
väg 136.
Kommunen måste agera för GC-vägar för permanentboende eftersom Fyr till
fyr-projektet har fokus på turismen.
Behovet av GC-vägar påtalas ofta av ungdomar men det är inte alltid politikerna
känner till hela bilden. Bra att få del av allmänhetens synpunkter på det här
sättet.
Återvinningsstation

Från publiken:
Kommunen gör det enkelt för sig genom att bolla över markfrågan till
markägare i Glömminge.
Mark finns och har erbjudits kommunen redan för ett år sedan. Handläggare på
kommunen meddelade dock att kommunen inte var intresserad.
Kommunikationen med kommunen har varit dålig, man får inte svar på mejl
eller telefonsamtal, man får inte tag på handläggare etc.

Från politikerna:
Det är inte OK med en sådan hantering. Frågan måste lösas.
Vattensituationen

Från publiken:
Finns det någon informationsstrategi för vattenfrågan? Man kan inte låta media
sköta informationen.
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Finns det någon strategi för hur vi ska få mer vatten och hur man ska få folk att
bli bättre på att spara på vattnet?
Ingen slösar på vattnet eftersom det är så dyrt.
Hur många abonnenter finns det i kommunen som har vatten utan att ha
vattenmätare?
Kan man använda informationstavlorna vid Ölandsbron för att informera om
vattensituationen?

Från politikerna:
Arbete pågår för fullt för att hitta lösningar på vattensituationen.
Vattenledningar från fastlandet, avsaltningsanläggningar, fler vattentäkter, alla
olika möjligheter granskas.
I Mörbylånga kommun finns det 17 abonnenter som saknar vattenmätare.
Ledningsnätet är till vissa delar gammalt och det finns ett svinn i form av läckor
i systemet.
Långsiktigt behövs mer vatten, det är inte hållbart att enbart spara för att minska
förbrukningen.
Badplatsutredning

Från publiken:
Utredning av badplatserna har pågått i tio år, när blir den klar?
Ska vi ha kvar de små badplatserna? Skötseln är inte gratis.

Från politikerna:
Utredningen ska vara klar under 2016. Även om det pågick en
badplatsutredning redan 2006 så har ett nytt uppdrag getts till förvaltningen om
att den ska slutföras under 2016.
Möjligheten till skötselbidrag ska ses över.
Övrigt
Dessutom togs frågor upp om vem som är ansvarig för farliga träd längs med
vägen som utgör en säkerhetsrisk, behovet av äldreboende i Glömminge och om
att vara rädd om jordbruksmark när man planerar för vidare exploateringar.

Sett till antalet inlägg var det följande frågor som engagerade mest.
Vägar och GC-vägar
Vattenfrågan
Bredbandsutbyggnaden
Återvinningsstation
Badplatsutredning

Ulf Gustavsson
Kommunsekreterare
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