Uppföljning handlingsplan i byautvecklingsplan Gunnarn2015
Gunnarns Intresseförening. Status 2016-04-21
Aktivitet
Skolbyggnaden kan utnyttjas bättre än idag då
det finns ytor i byggnaden som skolverksamheten
inte behöver. En styrka för byn borde vara att se
skolbyggnaden som multicenter för området där
förskola, grundskola, hemtjänst, hälsorum,
byalokal, mötesplats för pensionärer,
terapilokaler, styrketräning, Sumba, yoga,
fotvård, frisör.

Status
2015-04-27 Byaplanen presenterades för Tomas Mörtsell KS ordf.
och Karin Malmfjord KS vice ordf.
2015-11-08 Förslag samarbete lokalanvändning skolan Gunnarn
togs fram.
2015-11-11 träffade vi, kommunrepresentanter och informerade
om byaplanen. Det var Tomas Mörtsell kommunalråd, Tina Kerro
ordf. FKUN, Peter Åberg viceordf. FKUN, Barbro Åkesson
skolchef, Ann-Christine Jonsson KS och Mona Olofsson
näringslivssekreterare. Framhöll vi särskilt behovet av byalokal
och en samordnad verksamhet i skolan enligt vårt förslag på
lösning.
Information om att det jobbas med frågan februari 2016 hos
kommunen.
Vi har 2016-03-15 träffat skolans rektor och personal som har
informerat om vilka lokaler som skolverksamheten kan avstå för
annan verksamhet.
Vi har kontaktat socialchef 2016-03-29 angående lokal för
hemtjänst och informerat om skolans ställningstagande.
Lokalgruppen har vid träff 2106-04-17 tagit fram lokalbehov som
föreningen har och bör gå att lösa i skolans tillgängliga lokaler i
samverkan med digitalt hälsorum.
Kontakt med skolchef Barbro Åkesson den 20/4 om status i
lokalfrågan och fått besked om att beslut kommer att tas i FKUN
den 12 maj. Därefter får vi besked om vidare handläggning.
Träff med Kultur och bibliotekschef Gunilla Petterson och Eva
Ahlenius på biblioteket den 20/4 och presenterat hur läget är
angående lokaler i skolan och fått information om
biblioteksverksamheten. De meddelar att verksamheten kommer
att fortsätta i samma omfattning som nu.

Driver frågan
--Intresseförenigen

Hälsorum efterfrågas ofta i enkäten och bör
placeras i skolbyggnaden.

Skrivelse inskickad till kommunen 2016-02-23 om önskemål
digitalt hälsorum.

Intresseförenigen
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Byalokal efterfrågas ofta i enkäten och bör
placeras i skolbyggnaden om det går att hitta bra
lösning där.

Ingår i lokalanvändning i skolan.

Intresseförenigen

Att det finns möjlighet till att äta lunch för
pensionärer på skolan.

2015-02-04 Jobbas med att påverka beslutsfattare. Dokument
med vårt mål och frågeställningar klart.
Besked2016-04-04 att hon från kökschef att se över
förutsättningar.
Avvaktar hur lokalfrågorna blir lösta.

Intresseförenigen

2015-11-11 Sten informerade kommun- representanter om de
planer som finns att Qstar tar över och bygger en ny anläggning.
De har fött beviljat 50% i investeringsstöd från länsstyrelsen.
Väntar på beslut från Qstar.
Qstar har meddelat att de kommer att överta verksamheten och
bygga en ny anläggning våren 2016.
Qstar har meddelat planerad byggstart v22 2016
Klart! Spåret finns och funkar.

Gunnarn Petrol

Möjlighet hushåll att hämta sand i byn för
halkbekämpning.

Klart! Kommunen har placerad sandlåda vid affären.

Intresseförenigen

Småföretagen i byn vill ha hjälp med att
marknadsföra sig.
Containerlösning för lampor – miljöfarligt avfall i
byn, alternativt en mobil lösning som roterar i
kommunen med rullande schema.

Intresseföreningen erbjuder gratis annonsplats på byns hemsida
och facebook. Marknadsföra möjligheten.
Skrivelse har skickats till Miljö- och samhällsbyggnads-

Intresseförenigen

Fritids – ungdomsgård och dagaktivitet för äldre
efterfrågas. Beaktas som en del i verksamheter
som kan inrymmas i skolan. Huvudman för
verksamheterna behöver klarläggas.
Gunnarn Petrol har för liten cistern för att klara
svängar i försäljningen av diesel och kan
dessutom drabbas av strängare miljökrav.
Gunnarn Petrol arbetar med att hitta lämpliga
alternativ för att behålla drivmedelsanläggningen i
byn.
Skidspår i byn efterfrågas av många och
Skoterklubben jobbar vidare med att skapa
dagspår.

nämnden 2015-04-030.
Kommunen svarar.2015-05-11.

”Enligt förordning (2000:208) om producent ansvar för
glödlampor och vissa belysningsarmaturer, är detta något
som omfattas av producenters ansvar, var med Gunnarn utgör
ett centra för östra delen av kommunen genom affären.
Kommer frågeställningen skickas vidare till producent
ansvarig organisation. Kommunen bifaller framställan.”
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Intresseförenigen

Skoterklubben

Intresseförenigen

Införa 30 km efter Ringvägen då stor del av
trafiken från Västerviksvägen numera går via
Ringvägen till Gubbträskvägen.

Klart! Kommunen har infört 30 km och skyltat upp sträckan.

Intresseförenigen

Påverka Miljö- och byggnadsnämnden att slutföra
arbetet med fördjupad områdesplan för Gunnarn
och därmed ge tydlighet för byggande i byn.

Klart! 2015-11-15 Roland har av Sonja Eliasson på MSBN fått
information att Länsstyrelsen kan upphäva riksintresset för
Gunnarndelen och behålla det för Juktån. De anser också att
detaljplaner måste vara kvar för Gunnarn. Länsstyrelsen anser
också att Gamla skolan bör bevaras p g a kulturminne, får inte
rivas. Byggområden finns beskriva i Lis planen Klar 2014
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) Dessa förutsättningar
ger att det inte är meningsfullt att slutföra en fördjupad
områdesplan för Gunnar.
Klart! Majbrasa anordnas vid Linné parken vid 1:a maj.

Intresseförenigen

Uppmuntra föreningar att bättre visa vad som
görs och hur man kan hjälpa till t.ex. via hemsida,
facebook.
Förbättra samverkan mellan föreningarna i syfte
att bättre utnyttja resurser och kompetenser.

Planeras att ta fram kalenderlösning som föreningarna kan
presentera aktiviteter i.

Alla föreningar i byn

Initiativ till föreningsträffar tas när behov finns.

Alla föreningar i byn

Motorvärmareuttag att hyra vid konsum (för t.ex.
resenärer).

COOP har möjlighet att hyra ut uttag och prissatt. Behövs
reparation å trasiga uttag. Kommer att åtgärdas.

Affären

Ta bort majbrasan då den används som
avstjälpningsplats för allt möjligt. Alternativt styra
upp så att det endast hamnar godkänt material
där.
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Skifteslaget

