Minnesansteckningar skärgårdsråd Oskarshamn den 13 april 2018

1) Välkommen
Eva Marie Hansson hälsar välkommen till Oskarshamns kommun
2) Mötets öppnande
Ordförande Göran Gunnarsson öppnar rådets möte.
3) Telefoni – hur blev det?
Lennart Linden från Hasselö berättar om hur processen fungerade där. Från koppardöden till
framtidens nät. För två år sedan kom brevet från Telia om att kopparnätet skulle monteras
ned i Västerviks kommun. 1300 abonnenter omfattades. En av stationerna som monterades
ned var den på Hasselö. Med detta så kom viljan att slåss för sitt nät, men detta vändes
ganska snabbt mot att hitta nya lösningar. Det var viktigt att hitta en neutral plats för att få
information om alternativen.
Mobilmast finns på ön, men kapaciteten är ojämn. Gradvis har mottagningen blivit bättre
och bättre. Man kapade ledningarna först och byggde sedan en ny mast ett år senare. 33
bofasta hushåll i mellanskärgården är underlaget. Ett byalagsprojekt startades i
mellanskärgården. En broschyr togs fram för att sprida information och få in
intresseanmälningar. 80 intresseanmälningar. En kalkyl togs fram med en rimlig men hög
kostnad. Västerviks kommun erbjöd nyckellösning för 24 000 kr för abonnenter på
landsbygden. Målet för kommunen var 90% av befolkningen anslutna till 2020.
Mellanskärgården slogs samman med landsbygden runt Loftahammar, och bidrag beviljades
juni 2016. Driftsatt senast september 2018.
Vad kan vara problematiskt när man håller på ett skärgårdsprojekt?
Mycket vattenpassager. Lång överföring frånstamnätet. Svår terräng att jobba med. Extra
kabelskydd behövs bitvis. Många områden är reservat vilket gör att det extra
tillståndspliktigt. Grävstart blev 1,5 år efter beviljat beslut. Länsstyrelsen bestämmer att
sjökabelarbetet måste vara gjort innan första april eller efter 15 juni. Driftsäkerheten är en
viktig fråga. Man har valt bort radiolänk, då det är väderkänsligt. Man har därför valt sjökabel
hela vägen ut, vilket är dyrare. En annan fråga är hur man gör vid strömavbrott? Det finns en
backup vid strömavbott på 2-4 timmar. När det blir strömavbrott i skärgården så är det långa
avbrott. Man arbetar för bensindrivna elverk som en möjlig backup till teknikboden. Här
harman inte löst frågan än, men man önskar en lösning på. Det finns behov av en strömsatt
nödtelefon. På Hasselö har man löst det så att man lagt en VHF-telefon i en brandbod.
Goda råd - Vad gör man när det händer?

-

Kolla upp vad kommunen har för strategi? Hur tänker man kring hemsjukvård och
trygghetslarm? Hur larmar man SOS? Ser väldigt olika ut mellan kommuner.
Finns det något pågående projekt i närheten?
Lokalt engagemang behövs för att driva frågan
Utreda Telias förslag och testa andra operatörer

Nyttig information finns hos: Bredbandsforum, Bredband på landsbygden, Byanätsforum,
Hela Sverige ska leva, LRF och Coompanion
Alternativa lösningar: Air2fibre (Terracom), Trådlös fiber (Vixor), 5G

Vad är på gång?
Magnus Hammarstedt från Regionförbundet Kalmar
- Radiolänksidan utvecklas
- Fiber är det huvudspår vi måste jobba på.
- Kapacitetsbehovet kommer att fördubblas inom bara några år.
- Att tänka på: Det måste finnas backuper i en helt annan utsträckning.
- Prata alltid med flera aktörer
- Prata med bredbanssamordnare som är neutrala och objektiva som ska vara rådgivande
- Svårt med samarbete mellan aktörer, med det offentliga och mellan de offentliga.
- Utvecklingen går ruskigt fort och det finns massor med lösningar.

4) Återrapportering skärgårdssamordnaren
- På gång inom havsplanering
o 11 nautiska mil med gemensamt planeringsansvar mellan kommun och statlig
nivå.
o Alla länder i EU ska göra en havsplan
o Ett faktaunderlag har tagits fram, vilket bygger tematiskt på det gemensamma
utvecklingsprogrammet
o Planen är ute på remiss just nu
o Beslut om planen tas 2020
o Havsplaneringen ska visa vad vi ska använda vattnet till.
o I Östergötland yttrar sig kommunerna och Regionen gemensamt
-

Uppföljning bränslebeskattning
o Per Åsling kommer till smålandskustens skärgårdsförening tisdag 17 april
Loftahammar.
o Skärgårdsrådet ger Göran och Calle i uppdrag att ta fram en skrivelse till regering
och riksdag. Skrivelsen cirkuleras innan den skickas in.

5) Laget runt:
- Region Östergötland har tillsatt en utredning om enskilda vägar för att ta fram ett
underlag och samla hur det ser ut i de olika kommunerna.

-

-

Gratis kollektivtrafik och närtrafik för ungdomar i Östergötland under sommaren.
Smålandskustens skärgårdsförening har föreningsmöte där sjöräddningen, polisen och
Per Åsling kommer vara med.
Ambulanshelikopterutredning tas fram av regionerna idag.
Gryt skärvårdsföreningen har engagerat sig i detaljplanearbetet i Valdemarsviks
kommun. Bevakar skärgårdstrafiken framåt. Dansbanan ska rustas upp.
Aspöja Byalag – bygdegården renoveras, avsaltningsanläggning är på gång, FÖP för
Aspöja har aktualiserats. Önskemål om att man tar in underlag om lokala förhållanden
inför upphandling. Handläggningstiderna inom Landsbygdsprogrammet är förödande.
Mellanskärgårdens Lennart Linden: projekt för att ta bort organiskt slam,
lågflödesmuddring. Erfarenhet finns i Jönköping.

6) Presentation av hamnsaneringsprojekt i Oskarshamn, Bodil Liedberg Jönsson
- Följ projektet på www.renhamn.se

7) Mötet avslutas

/Anna Jacobson

