Patabygdens samhällsförening
Protokoll från uppföljningsmöte med kommunen
2016-10-24
Närvarande: Thomas Nilsson och Eva Karlsson representanter från kommunen, Ulf Seijsing,
Roger Löfquist, Eva Gustavsson, Lars Palmberg, Anders Eriksson,
Elisabeth Svensson samt Lennart Gustavsson, representant för Bryggföreningen.
Det var flera stora frågor som vi följde upp.
1. Mobiltäckning:
Avsaknaden av mobiltäckning har påtalats vid flera tillfällen. 2011 har dessutom PTS, Kommunen och
Telia adresserats – dock utan någon märkbar förbättring. Vad gör kommunen? Vad kan vi göra för att
förbättra? Finns något resultat av de mätningar som utförts med kommunens sopbilar?
Fredrik Johansson på kommunen har haft kontakt med Telia och man kommer att bygga en ny mast på
Oknö och en inne i köpingen vid Netto.
Mätningen som är gjord kommer att läggas upp av Uffe på vår hemsida.
Vid nästa styrelsemöte gör vi en skrivelse till de olika operatörerna. Vi skickar då också en kopia till PST
och en till kommunstyrelsen.
En fråga som togs upp var vem masten vid sopstationen tillhör och detta ska kommunen ta reda på.
Status: Svar från Thomas – marken ägs av Rappe och masten är Telias. Uffe kollat med Thomas, som
hänvisade till Maja Rappe som äger marken.
Skrivelse är skickad till de olika operatörerna:
Telia svarade, men egentligen bara att deras täckningskarta inte får ses som exakt och följaktligen
avviker från aktuell täckning. Man har inga utbyggnadsplaner i vårt område.
3 svarar att man tycker täckningen ”ser” bra ut, men att man skall försöka förändra/justera antennerna
på existerande master för att skapa lite förbättring.
Telenor sätter upp en ny mast i Timmernabben och de gör inställningar på befintliga master. Tyvärr
märker vi ingen positiv förbättring.
Tele2 har inga utbyggnadsplaner, dock skulle man utreda.
Thomas Nilsson tar med problemet med den dåliga täckningen till kommunen för att se vad de kan göra
för att trycka på operatörerna.

2. Fiber:
Vid mötet med kommunen i november när Eva Karlsson var med nämndes ett slutdatum
för Pataholm till 20160630. I februari träffade representanter från Patamalm Eva
Karlsson och man fick positiva svar om slutdatum. Hur är läget nu?
Det har blivit förseningar och det har varit problem med bemanning på grund av sjukskrivning.
Flera olika markägare som påverkas och påskrifter från dessa är utskickade men har inte kommit in ännu.
Teknikboden är på plats vid Norra Korpemåla.
Norra Korpemåla planeras starta i maj.
Före 15/4 ska kartor vara utskickade till tomtägare. Trafikverket kommer att ge synpunkter på var man
kan passera över vägen.

Status: Korpemåla verkar vara ”klart” – men hur går det med fibern från Strömsrum? När kan vi övriga
komma igång?
Eva Karlsson meddelar att grävningsarbetet är klart i Korpemåla. När det gäller stamledningen väntar
hon på en påskrift från Thomas Rappe. I Pataholm kommer de att gräva längs gatan ner till
Hullgrensgården och sedan är det på Rappes ägor och över tomter de behöver gräva för att slippa gräva i
kullerstenarna. Eva ska mejla över kartor över planeringen för Pataholm till kontaktpersonerna. Även
Patamalm är på gång men Rappe mfl har ägor även här som ska passeras där avtalsskrivning krävs.

3. Belysning mellan Pataholm och Patamalm
Vad är planen nu?
Det är en sträcka på 775 m mellan de befintliga stolparna. Stolparna ska vara eftergivliga och det ska
vara 40 m mellan stolparna. Detta skulle enligt offert från Ålems energi kosta 500 000 kr.
Om de sätts upp i samband med en cykel/gångväg skulle det reducera kostnaden och slutsumman skulle
hamna på 400 000 kr.
Ett alternativ som diskuterades var att sätta belysning på halva sträckan, från Patamalm till Njutemåla
vägskäl för att minska kostnaderna. Thomas Nilsson meddelade att detta inkluderas i
investeringsbudgeten för 2017.
Status: Gatubelysningsmedel finns i budgeten 2018 och 2019, någon prioritering mellan objekten är inte
gjord.

4. Cykelväg
Kommunen har avtal med Regionförbundet om cykelväg mellan Timmernabben och Mönsterås.
Det finns en regional transportplan med en klumpsumma på 70 miljoner till länet. Kustcykelvägar
är prioriterade.
Kommunen ska kontakta trafikverket om vår cykelväg.
Kommunen tar kontakt med Kustlandet om att etablera ett konsultuppdrag för att projektera
cykelvägen.
Status: GC-väg Patamalm-Ålem. Kontakt har tagits med Kustlandet. Någon ansökan är ännu inte gjord.
GC-vägen mellan Mönsterås-Timmernabben kommer förhoppningsvis att vara klar sommaren 2018.
Thomas Nilsson svarar att kommunen ska undersöka Thomas Rappes ståndpunkt i frågan.
Styrelsen kontaktar Gustav Westrin, och bjuder in honom till ett möte om att etablera ett projekt om
detta tillsammans med kommunen.

5. Gångväg i Patamalm
Gångväg saknas och det är mycket trafik när trafiken leds om via Pataholm vid avstängning av
E22:an. Vad kan göras?
Kommunen undersöker möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg på östra sidan om
länsvägen.
Ett gammalt förslag från Samhällsföreningen diskuterades också, innebärande att man förlägger
en ny väg väster om länsvägen. Kommunen är spontant positiva, men för att komma vidare
önskar de i så fall att samhällsföreningen inleder dialog med markägarna.
Status: Henrik Andersson har varit i kontakt med Susannee Östangård på Trafikverket.

6. Skyltning vid södra infarten till Patamalm
Henrik Andersson meddelade att en boende på Patamalm kontaktat honom angående att 50skyltarna från söder sitter fel och att de kommer att flyttas närmare bebyggelsen, vilket är
förenligt med Trafikverkets regler.
Status: Även detta är en fråga för Trafikverket, Susanne Östangård.

7. Korsningen vid Ålem
Trafikverket kommer att starta en åtgärdsvalsstudie (studie för att utreda olika
åtgärdsalternativ). Bla har man diskuterat att bredda påfartssträckan till E22. Kommunen håller
oss informerade kring vad utfallet blir.
Status: Åtgärdsförstudien skall vara klar 2016. 2 MSEK avsatt för åtgärder. Nej till planskild
korsning. Trafikverket tittar på förslag om en förskjutning av korsningen som vid Ristomta.
Kommunen har önskemål om tunnel för gång/cykel, men sannolikt saknas medel för detta.

8. Snöröjning i Pataholm
Det är olika entreprenörer eftersom kommunen ansvarar för den kullerstensbelagda delen och gatan ner
till Hullgrensgården är allmän väg (Trafikverket ansvarar). Kommunen undersöker om det eventuellt går
att samordna. Även om det är möjligt att ploga mer frekvent.
Status: Det är Vitemåla Gård, Ljungfjärds som ansvarar för snöröjningen. Det är en samordning med
Oppeboda som har hand om snöröjningen på vägen mellan Kåremo och Ålem.

9. Farthinder vid infarten till Pataholm
Det förekommer att bilister kör med hög hastighet i gatan och önskemål om farthinder framkom.
Det som eventuellt kan vara aktuellt är en refug i mitten vid infarten, vilket skulle göra att
hastigheten sänks när man kommer från Ålem och svänger vänster.
Status: Detta är en fråga för Trafikverket, Susanne Östangård.

10. Stenläggningen i Pataholm
På vissa ställen har stenläggningen blivit ojämn, samma gäller runt brunnen. Det är ett
underhållsarbete som kommer att åtgärdas, förhoppningsvis i sommar. Samhällsföreningen tar
fram offert (genom våra kontakter med markläggare) och meddelar kommunen för avrop.
Status: Ej påbörjat

11. Träd i Pataholm
Träden framför ”slottet” är fallfärdiga och riskerar att ramla. Kommunen kollar upp detta och
åtgärdar.
Status: Hästkastanjerna vid Slottet är mycket dåliga och ska tas ned (av Oskar Olsson,
landskapsing).

12. Räcket i ”Fyllegränden” i Pataholm
Kommunen bistår med färg så kan Jan-Olof Colberger utföra målningsarbetet..

Status: Räcket i gränden. Jan-Olof kan kontakta landskapsingengör Oskar Olsson, tel 171 88 så
kan de gemensamt hämta ut färg.

13. Hamnplanen i Pataholm
Representanter från bryggföreningen påpekade att kajkanten har havererat.
Kommunen skriver till länsstyrelsen för tillstånd att åtgärda den.
Vid positivt svar kan Bryggföreningen ansöka om projekt för åtgärd via Kustlandet.
Status: Det var klartecken att göra en skrivelse till länsstyrelsen. Bryggföreningen ansvarar för
detta men samhällsföreningen kan vara med och även kommunen är med i detta. Tas upp i
mötet med Gustav Westrin.

14. En fråga om ett medborgarförslag angående en tomt i Pataholm. Kommunen har tillfrågat
ägarna om de är intresserade av avyttra. Ägarna vill ej sälja.

15. En synpunkt om vägsträckan mellan Strömsrum och Ålem, en djup brant på höger sida – farlig för
cyklister.
Kommunen skall kolla på det
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