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Medborgardialog östra sidan - Runsten och 
Långlöt 
  
Datum: 2021-03-03 
Tid: 18:00-19:15 
Plats: Teams 
Sekreterare: Clara Hoogland 

Deltagare: 20 deltagare Kommunens representanter: 
Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, 
kommunsekreterare 
Clara Hoogland, 
verksamhetsutvecklare 
Leon Hansson, 
samhällsplanerare 
Ilko Corkovic, kommunalråd 
Staffan Larsson, 
kommunstyrelsens 1:a vice 
ordförande 
 

 

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 sin egen del av kommunen. 
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3. Diskussion 

Mötesplats 
På sommaren är Bjärbybadet en naturlig mötesplats, men övriga årstider 
saknas det. 

Möjligheten att kombinera livsmedelsaffär, arbetsplatser, paketutlämning? 

Förslag på platser: Församlingshemmet, Rungården, 

Det är viktigt att tänka på att lokaler måste vara strategiskt placerade för att 
bli naturliga mötesplatser, att den samverkar med andra verksamheter i 
närheten. 

Utegym  
Vore fint om det gick att kombinera med grillplats, pulkabacke, lekplats 

Arbetet drivs av intresseföreningen, som har sökt pengar för projektet. Den 
som är intresserad av att engagera sig är välkommen. 

Bjärbybadet 
Det är ett gemensamt intresse för både kommunen och de boende i att 
stranden ska vara tillgänglig för besökare och badare.  

Bygdegårdsföreningen och Borgholms kommun har samarbetat kring 
Bjärbybadet, bland annat med soptömning och toaletter, vilket kommer att 
fortsätta. Ett stort ideellt arbete görs för att sköta parkering och 
skräpplockning. 

En camping ska vara detaljplanelagd. Att göra en detaljplan är en egen 
process som är förknippat med en del kostnader och planen ska också 
antas och godkännas. Strandskydd och tillgänglighet är frågor som 
påverkar. 

Vägen är privat men det finns ett avtal mellan bygdegårdsföreningen och 
markägarna om att vägen ska kunna användas. Dock mycket trafik på 
sommaren vilket sliter på vägen. Svårt för lantbrukare att komma fram på 
vägen då det är mycket möten och ”mötesplatser” saknas. 

Livmedelsaffär 
Ankarsrum gör har ett samarbetet med Coop om lanthandel, ett exempel 
som kommunen kan ta del av. 

Enkäten om intresse av livsmedelsaffär ska vidare presenteras på 
intresseföreningens årsmöte. 
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Ismantorps fornborg 
Toaletten förstördes på nyår och parkeringen är gropig och i dåligt skick. 
Troligtvis är det Statens Fastighetsverk som är ansvariga, kommunen tar 
dialogen vidare med dem. 

Önskemål om fasta bänkar och bord på parkeringen för de bussar som 
kommer  

Hyresrätter i Spjuterum 
Kommunen har ansökt om förhandsbesked från miljö- och 
byggnadsnämnden om bygglov. Frågan om det finns intresserade 
exploatörer samt ett intresse att hyra utreds fortfarande. Istället för att 
bygga ett boende för just äldre, skulle boendet kunna vara ett 
”mellanboende”. 

Gamla sporthallen 
Sporthallen vid skolan har delvis rustats, innertaket och belysningen har 
åtgärdats. Utrustningen ska besiktigas. Utvändigt behöver fasaden 
underhåll. Allt detta är underhåll som kommunen ansvarar för. Kulturskolan 
och förskolan använder idrottshallen idag. Ska sporthallen börja användas 
behöver det dock göras i en förenings regi.  

Ett avtal behövs, med kanske i första hand RMIF med förtydliganden om 
ansvar för städning och hur uthyrning ska kunna genomföras. Hallen kan 
användas för idrott, kalas, bland annat. 

Kommunen ska genomföra en grundstädning nu och en återkommande 
städning eftersom lokalen brukas av kommunala verksamheteter och  

 
Bensinpump 
Det skulle kunna vara möjligt med samma lösning som i Byxelkrok, en 
obemannad pump. 
 

VA 
VA-nätets kapacitet – är det möjligt att bygga hyresrätter?  

Styrelseordförande Staffan Larsson redogör för att kommunen, BEAB och 
Mörbylånga ser på lösningar för att stärka nätet och att det kommer att 
stärkas i och med ledningen till Kårehamn. Närmsta reningsverk är i 
Mörbylånga kommun. 

 
Hastighetsbegränsningar 
Ofta upplevs trafik och hastigheter som för höga genom byarna. Situationen 
har förändrats på några år, från att det i en radby inte bodde några barn till 
att det idag finns flera. 
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Kommunen är remissinstans via trafiknämnden, men det är Trafikverket 
som beslutar om hastigheterna. Dock är det viktigt att kommunen alltid har 
med frågan om säkra övergångar och att det ska vara möjligt att kunna gå 
och cykla säkert längsmed vägarna. Statliga bidrag kommer antagligen inte 
att tilldelas, eftersom ölandskommunerna redan fått bidrag. Kommunen 
kommer dock att ha med frågan om cykelvägar i planarbetet, det kan 
aktualiseras exempelvis via samläggning när grävs för VA. 
 

Äldreboende i Runsten 
En deltagare anser att det kanske inte är en dum idé att ett sådan placeras 
i Runsten. 

Skolorna 
Två deltagare uttrycker att det är viktigt att hålla ihop mellanstadiet och att 
frågan om sexornas placering är mycket angelägen. 

 

Återvinningscentral 
”Pop up-ÅVC” – möjligt en gång per år? Staffan Larsson tar frågan vidare. 
Närmsta ÅVC är i Kalleguta, vilket är långt bort. 

 
Fiber 
Det är några som fortfarande inte har kunnat ansluta, hur kan kommunen 
hjälpa. Kommunen tar dialog med IP-Only igen. 
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