Anteckningar från medlemsmöte 2011-01-10
Ett dryga trettiotal medlemmar träffades på Campus (tidigare högskolecentrum) i
Västervik på måndagskvällen.
Jerry Engström började mötet med att tala om att två av de inbjudna gästerna inte kunde
närvara och programmet fick där av lite annat innehåll.
Bengt Almkvist skulle ha berättat om den pågående skärgårdsutredningen men fick
förhinder och Jan Tordqvist, Regionförbundet var även han förhindrad att komma på
grund av sjukdom.
Först ut kom istället Räddningstjänsten och berättade hur det gått med att införskaffa en
svävare till Västerviks kommun.
Jörgen Svensson och Pierre Strid berättade att under 2010 beslutade Västerviks kommun
att införskaffa en svävare. Den första juni inlämnades en kravspecifikation på svävaren
och den 16 september beställdes den. Dock har det visat sig att leveranstiden på svävaren
är lång och den beräknas kunna levereras först juni 2012. Den blir tillverkad på
Stavsudden, Värmdö. En anledning till att de valt denna leverantör är för att de även
servar maskinen. Under vecka 7, 2011 så kommer KBVs svävare från Gryt ner till
Västervik och då kommer personalen att få utbilda sig på farkosten. Denna svävare
kommer sedan att lämna Västervik igen. Dock om det skulle vara nödgat och svävaren
finns i Gryt så kan den fraktas ner till Västervik på ett par timmar ungefär för att sedan ta
sig ut till öarna.
Den kommunala svävaren kommer att kunna nyttjas av räddningstjänsten men även
andra kommunala enheter kan nyttja den. Ett samarbete med KBV är på gång så att även
den personalen kan nyttja svävaren om behov finns.
Vidare frågade mötesdeltagarna om helikopterinsatser och om räddningstjänsten har
någon skoter att köra med. Gällande skoter så har inte räddningstjänsten någon och det
krävs dessutom lokalkännedom för att kunna ge sig ut på isarna. På land förfogar de över
bandvagnar och då behövs inte någon skoter.
Pierre Strid pratade även om den brandskyddsutbildning som hölls i somras på tre platser
i skärgården. På Horsö, Hasselö och Östra Eknö. Det hade varit ungefär 150 personer
närvarande totalt under övningarna. Nästa övning kommer ske på en plats i skärgården
troligen i norra delen någon gång under sommaren. 2012 blir det mellanskärgården och
2013 södra skärgården. Det är tänkt att dessa övningar ska genomföras i olika delar av
skärgården i en återkommande treårscykel.
Nästa talare var Harald Hjalmarsson i egenskap av ledamot i Regionförbundet. Han är
nominerad till ordförandeposten. Han berättade om de förändringar av regionerna som
är under diskussion. Ett alternativ är att bilda en större sammanhängde region med

Kalmar och Östergötland. SSF har lyft frågan igen om en skärgårdsutvecklare i vår del av
skärgården. Motsvarande finns i Östergötland. Harald ansåg att det kan vara tänkbart
med en tjänst som arbetar tillsammans med det redan existerande skärgårdsrådet i
Östergötland.
Mötesdeltagarna bjöds på kaffe och macka innan det var dags för Susanne Hamilton,
Marknadschef på Västerviks Bostads AB att berätta om bostadsplanerna på Hasselö.
Bostadsbolaget har köpt upp en fastighet, Haga slätt. Där kan det bli ett tjugotal bostäder
för permanent boende. Just nu väntar de på Västerviks kommuns översiktsplan som ska
vara klar under 2011. Möjligt är att bostadsbolaget kan gå in och hjälpa till med
översiktsplanen för att snabba på hanteringen. En översiktsplan beskriver VA lösningar
mm. Bostadsbolaget tittar även på möjligheterna till bryggplatser mm. till de nya
bostäderna.
Jerry Engström avslutade kvällen med att prata lite om den kommande
skärgårdsutredningen och att medlemmarna uppmanas att ta del av den och komma in
med synpunkter. Detta kommer styrelsen ta med sig till regionförbundet. Så snart den är
färdig kommer den läggas ut på SSF hemsida samt skickas till alla medlemmar som har epost.
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