Anteckningar vid Kvarsebo Byaråds möte, onsdagen den 19 oktober
2022
Lokal: Christinagården
Närvarande:
Gustaf Alexandersson, Båtklubben, gustafprivat@outlook.com
Kjell Forsberg, Kvarsebo kultur, kvarsebobatar@telia.com
Jan Connman, PRO, jan.connmans@telia.com
Anna Karin Tilleby, Ideella föreningen Kvarsebo skola, annakarin.tilleby@gmail.com
Lisbet Paulsson, Kvarsebo-Säters vägförening, lisbet.paulsson@gmail.com
Irene Gustafson Kyrkliga syföreningen, irenegu@gmail.com
Jan Moberg Kvarsebo hembygdsförening, jan.moberg.nykoping@telia.com
även repr Färjkarlbergets byggemenskap
Kajsa Holmberg, Svenska kyrkan, karin.holmberg@ svenskakyrkan.se
Johan Connman. Kvarsebo IK, jconnman11@gmail.com
Per Rydberg, Brandvärnet, putte.rydberg@hotmail.com
1. Välkommen
Kvällens värd och ordförande för mötet, Kajsa Holmberg, Svenska kyrkan, hälsar välkommen
och förklarar mötet öppnat.
Till sekreterare för mötet utses Lisbet Paulsson
Dagordning följer punkterna i tidigare byarådsanteckningar.
2. Rapporter om vad som händer i föreningarna
Underlag för programbladet läggs ut för att fyllas i av resp förening vid sammanträdet.
Samtliga föreningar som deltagit i årets Östgötadagar 3-4 sept, uttrycker sig vara mycket
nöjda med arrangemangen.
Brandvärnet:
Per Rydberg meddelar att 2 nya ”brandvärnsmän” tillkommit i Kvarsebo. Totalt finns nu 14
brandvärnsmän/kvinnor.
Vidare rapporeras från Forneldarnas natt den 27 aug, då eldkorgar tändes nere vid stranden.
Ett tjugotal personer mötte upp, fikade och lyssnade på när Putte läste dikt. På andra sidan
Bråviken tändes eldar på Vikbolandet/Mauritzberg.
Kvarsebo-Säters vägförening:
Lisbet meddelar att föreningen haft styrelsemöte den 21 sept och behandlat bla genomförd
skyltning av hastighetsbegränsning med blå skyltar på Båtbyggarvägen. De tidigare skyltarna
godkändes inte vid den omprövning av det statliga bidraget som ägde rum i början av
sommaren. Nu har statligt bidrag beslutats av Trafikverket under 5 år. Om prövning av det
statliga bidraget sker vart femte år. Styrelsen kommer nu att ansöka om särskild
trafikföreskrift avseende hastighet om 30 km på Båtbyggarvägen hos länsstyrelsen för få en
mer permanent hastighetsbegränsning och skyltning. Henrik Rasmussen får nytt
snöröjningsavtal för kommande vintersäsong.
Kvarsebo båtklubb
Arbetsdagar har ägt rum efter säsongen, upptagning av bojar mm. Styrelsen efterlyser fler
som hjälper till med att göra arbetsinsatser. Föryngring i arbetet behövs. Hela avtalet sedan
1985 håller på att ses över. Företrädare för kommunen har besökt klubben (Gustaf, Claes
och
Erland) om detta. Kommunen äger fastigheten och Båtklubben håller den i skick. Det är bla

problem med strandskoning, bryggan och Båtklubben vill lämna över ansvaret till kommunen
så småningom. Avtalet går ut 2025. Det är nu akut problem med städning av toaletten som
av allmänheten ses som en offentlig toalett, vilket också behövs i området. Städas nu av
frivilliga
i Båtklubben. Detta togs upp vid överläggningen med företrädare från kommunen, vilka
bollade tillbaka frågan. (Någon ersättning är inte överenskommen)
Förslag vid byarådet
att respektive förening undersöker om det i föreningen finns frivilliga som kan hjälpa till
med städning av toaletten, för ev upprättande av städschema:
Höst/vintertid /15 sept - 30 maj/ 2 ggr/vecka,
Sommartid /1 juni-15 sept /dagligen
Obs! Varje förening funderar över förslaget och återkopplar så fort som möjligt till ordf
Claes Wärner!
Föreningen Kvarsebo Skola&Förskola:
Anna Karin Tilleby meddelar att skolan just nu har 39 elever medan förskolan endast har 9
barn i dagsläget, vilket innebär att det skulle vara bra med fler barn till
förskoleverksamheten. Öppen förskola är i gång, vilken är en bra rekryteringsgrund för plats i
förskolan. Årsmöte den 28 oktober. Det uttrycks från flera föreningar att de gärna ställer upp
med medverkan i skola/förskola, vilket tacksamt noteras. Fråga om spoling av is och
vattenfrågan lyftes. Kvarsebo IK/Johan/ och Putte tar med frågan och löser den.
Kvarsebo Kultur: Kjell meddelar att teaterföreställningen Fly me to the moon lockade 50
perssoner. Nu väntar Irländsk pubafton den 28 oktober med 90 anmälda och ytterligare
personer i kö!
Bioföeställningar, sista söndagen i varje månad, i Christinagården lockar många besökare
och
kommande filmer är matiné för barn med gratis entre och gratis läsk och popcorn,
Tisdagsklubben och Elvis film står på programmet de närmaste månaderna.
Tider för våren är 29/1, 26/2, 26/3 och 23/4. Se vidare i månadsprogram.
Kyrkliga syföreningen: Irene meddelar att symöten/grupper fortsätter i vanlig ordning.
Många aktiviteter pågår och närmast står Höstmarknad den 12 november kl 14-16 med
försäljningar, lotterier och loppis både ute och inne vid och i Christinagården. Auktion med
utropare Jan Connman.
Kvarsebo Hembygdsförening: Jan meddelar att ”Sensommarkväll vid Fjällmossen” lockade
många. Närmast är det medlemsmöte den 22 oktober med film om Nävekvarns bruk .
Sockenstugan från 1805 är nu målad med hjälp av frivilliga krafter, vilket tacksamt noteras.
Kyrkan har betalat färgen.
Färjkarlsbergets bygdegemenskap: Jan Moberg meddelar bygglov är beviljat och klart och
nu inväntas laga kraft inom några veckor. Utställning i Christinagården med ritningar mm.
Vidare att statligt investeringsstöd om 6 miljoner sökts. VA-frågan beräknas få en lösning
före
byggstart. Vidare redogörs kort för ägande av fastigheten samt om vad som gäller för att få
hyra och vilka förturer som gäller. Förslag att gå med i föreningen och det är också möjligt
att
deponera 10 000 kr som kan ge förtur till bostad.
Förslag vid Byarådet
att till protokollet ta med att intresserade kan gå med i föreningen Färjkarlsbergets
Byggemenskap och betala in 200 kr per person till bgnr 5555-9868

Kvarsebo IK: Johan Connman informerar om Eventdag den 29 okt då sporterna
mountainbike och bågskytte presenteras. Hösttrail den 30 okt med sträckorna 6 km, 10 km
och 15 km Soppa serveras till deltagarna. Kul med boll och pingis aktualiseras – allt för att
hålla igång barn och ungdomar.
Svenska kyrkan/Kolmårdens församling:
Kajsa meddelar att höstauktionen den 9 okt till förmån för Världens barn blivit
uppmärksammad då den inbringade 18 000 kr. Sedvanliga aktiviteter i Allhelgona-,
adventsoch
juletiden. Särskilt uppmärksammas Luciatåget den 13 dec och Julottefrukost på
juldagsmorgonen. Hänvisning till annonsering i media och månadsblad.
3. Övrigt
• Bussar
Anna Karin meddelar ang brevet från byarådet till regionen och kommunen avseende
indragning av bussar till Kvarsebo: - Svar har inkommit med hänvisning till bla nyttjande av
skolskjutsar. Det har visat sig inte fungera med tider. - Ett exempel; avfärd från Kvarsebo
07.05 visar ankomst till Norrköping 08.30. Då nytt styre tillkommit efter valet både i
regionen och kommunen kommer förslag från byarådet att sända samma brev som tidigare
till respektive nämnd i både regionen och kommunen. Anna Karin ser till att detta sker.
Landsutvecklare Ingela Granqvist får samma brev
• Översiktsplan för landsbygden
Putte meddelar att han och Jonas Rydberg deltagit i ett möte med planering i rubricerade
arbete. Det kommer samråd framöver.
• Caféer i Kvarsebo framöver
Det befaras att Kvarsebo kan mista sina caféer nästa sommar. Inget är dock klart ännu.
4. Kommande möte
Nästa ordinarie möte möte med byarådet är onsdagen 18 januari 2023 kl 18.30. Värd för
mötet är föreningen Kvarsebo skola.
5. Avslutning
Sammanträdet avslutas och ett samfällt varmt tack för gott fika och värdskap framförs till
Svenska Kyrkan.
Vid pennan
Lisbet Paulsson

