Studiebesök i Västerviks Kommun
MÅNDAG 26 NOVEMBER 2018

Ronneby Kommunbygderåd bjöd in medlemmar och politiker till en hel dags studieresa till Västerviks
Kommun och den 26 november åkte 20 personer iväg med Sköneviks Buss. Det fanns ett digert
program och ett antal besöksmål på programmet. Vädret var med oss och allt gick som på räls!
SERVICEPUNKTER – BLANKAHOLMS LANTHANDEL
Vårt första stopp var vid Blankaholms Lanthandel i södra delen av kommunen. Vi möttes av ägaren
Lars Linné, Daniel Niklasson, chef för samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun, och Lotti Jilsmo
kommunens landsbygdsutvecklare som varit med om att göra Västervik till årets Landsbygdskommun
2015.

Lars berättade om sin lanthandel och verksamheten. Blankaholm är ett litet samhälle med långt till
nästa butik. Lanthandeln, som är en av kommunens 8 servicepunkter, är beroende av turister och
ideella krafter för att gå runt.
Just Västerviks koncept gällande servicepunkter är mycket intressant. För att kvalificera sig till att få en
servicepunkt måste orten uppfylla två krav: Där måste finnas en butik och där får inte finnas bibliotek.
Kommunen köper sedan tjänster av butiken:
Turisminformation
Samhällsinformation
Café och Bokservice
Tre publika evenemang/år

35 000 kr
45 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

(Bild från Lotti’s presentation)

I jämförelse med hur vi i Ronneby planerar för Servicepunkter så uppfattades Västerviks sätt som
okomplicerat! Västerviks kommun ansåg också att det var väl investerade 800 000 kr/år (8 butiker).

Västerviks kommun var noga med att alla i kommunen skulle ha rätt till likvärdig service. Ett exempel
som nämndes var julbelysning, där det var självklart att även de mindre orterna skulle få del av denna
typ av investering. Skötsel av grönområden var ett annat exempel som nämndes, där resurserna
fördelades så att det såg snyggt och ordnat ut även i de mindre orterna.

GAMLEBY BID
Vårt nästa stopp var i Gamleby och på resan dit guidade Daniel oss både i geografi, historia och
framtidsplaner i kommunen. Efter en välbehövlig lunch gick vi på promenad i Gamleby, en liten, mysig
stad där de jobbar för fullt med platsutveckling i en Bid process (Business Improvement District).
Företagare, fastighetsägare och kommun arbetar tillsammans för att förbättra och framhäva olika
delar av staden för att öka attraktiviteten både för boende och turister. Vi fick även en föreläsning från
projektledaren Per Sjöstrand om hela processen och fick höra om både fördelar och svårigheter med
arbetssättet. Överlag så kan det sägas vara ett vinnande koncept för Gamleby, där vi fick se exempel
på hur de med små medel lyckats höja vissa stråk/platser rejält.

GREPPA NÄRINGEN
På Åby Herrgård, tidigare säteri numera bibliotek och fritidsgård, fick vi höra om kommunens
samarbete med lantbrukarna i trakten i ett Greppa Näringen-projekt. Dennis Wiström berättade om
olika insatser för att minska övergödning och förbättra vattenkvaliteten. Här finns mer information om

detta och även en film: http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2017-06-16-framgangsrikt-arbetefor-att-minska-overgodningen-i-vastervik.html
Lotti berättade om sin resa som landsbygdsutvecklare i kommunen och hennes presentation hittar ni
här: http://prezi.com/jzd-tzynypep/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Efter lite fika vände bussen hemåt igen och vi var trötta men mycket nöjda med dagen! Vi fick med oss
mycket inspiration från Västervik och många idéer att bygga vidare på tillsammans här hemma!

