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Medborgardialog Gärdslösa - Bredsättra 
  
Datum: 2021-03-10 

Tid: 18:00-19:00 

Plats: Teams 

Sekreterare: Clara Hoogland 

Deltagare: 14 Jens Odevall, kommunchef 
Ilko Corkovic (S) 
Staffan Larsson (C) 
Carl Malgerud (M) 
Leon Hansson, 
samhällsplanerare 
Clara Hoogland, 
verksamhetsutvecklare 
Jonatan Wassberg, 
kommunsekreterare 
 

 

1. Introduktion 

Kommunchef Jens Odevall hälsar alla välkomna och presenterar sig och 

övriga deltagare samt syftet med de tre medborgardialogerna som ska 

genomföras under de kommande tre veckorna med östra sidan och där 

detta är det första mötet. 

2. Översiktsplan 2040 

Samhällsplanerare Leon Hansson presenterar arbetet med en 

översiktsplan, som är den övergripande planen för kommunen. Planen ska 

uttrycka kommunens viljeinriktning för den fysiska planeringen, hur 

kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen 

ska utvecklas och bevaras. Det kommer vara möjligt att komma in med 

synpunkter på utvecklingen i kommunen och på planen, innan antagande. 

3. Diskussion 

Rastplats / parkeringsplats 

Det saknas en rastplats eller en parkeringsplats. Skulle det vara möjligt att 

upprusta platsen i Bredsättra där det finns grus?  
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Lekplats 

Boende har sökt pengar till utvecklingsprojekt lekplats, eftersom en förening 

måste stå bakom ansökan och inte en privatperson görs ansökan om och 

kommer tillbaka i september (nästa ansökningsperiod). Ilko meddelar att 

bara en komplett ansökan kommer in så kan den behandlas tidigare. 

Ett förslag är att hembygdsföreningen skulle kunna tillfrågas till att stå 

bakom ansökan. 

 

Toalett 

Toaletten behöver någon ansvara för och underhålla. 

VA 

VA ska vara färdigt i Kårehamn om 2,5 år. Det är inte bestämt hur arbetet 

därefter ska fortsätta, men det finns stort intresse för fler att ansluta och det 

kan finnas möjlighet att bygga ut ledningsnätet söderut från Kårehamn när 

det är klart. 

 

Inflyttning 

Stor inflyttning av barnfamiljer till östra sidan och även stort intresse, men 

det finns de som känner att de inte kan ta steget på grund av dåliga 

kommunikationer, bland annat skolskjuts. Gärdslösa skola är också en viktig 

aspekt för inflyttning. 

 

Skolskjuts och övrig busstrafik 

Regelverket uppfattas som att det inte är tillräckligt bra för att attrahera 

barnfamiljer att flytta in. Km-gränserna för de olika årsstadierna skulle 

behöva sänkas. 

För gymnasieelever är det svårt att ta sig till Kalmar, på grund av byten och 

väntetider. 

Sommarkortet är mycket uppskattat men svårt att använda för dem på östra 

sidan eftersom 102:an inte går på sommarlovet. Svårt att få bärighet i 

busstrafiken utan skolelever på sommaren.  

Närtrafiken skulle kunna utvecklas.  

Greby vägskäl och busshållplats skulle kunna utvecklas till 

pendlingsparkering. Finns potential för att utveckla gemensamt resande och 

samåkning. 
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Bibliotek 

Önskemål om att använda skolbiblioteket för de boende, inte bara 

skolelever samt erbjuda digital service – hjälp med att använda digitala 

tjänster.  

 

Hyresrätter 

Finns antagligen stort intresse av hyresrätter. Diskuteras var det finns 

kommunal mark som skulle kunna vara lämplig för bebyggelse samt var det 

är mest lämpligt att bygga. 

 

Samlingsplats 

Efterfrågas en samlingsplats i Bredsättra. 

 

Friluftsliv 

Vandringsleder – behöver marknadsföras, skyltas och utveckla det bättre? 

Finns möjlighet att använda gamla banvallen till vandringsled? 

 

Ödehus och ödetomter 

Finns det möjlighet för kommunen att engagera sig för att ta reda på ägare 

och utreda intresse för försäljning.  

 
 


