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Nya möjligheter för demokrati och dialog

F

För kommunens förtroendevalda och anställda har året 2003 präglats av att få
den nya organisationen att fungera. Förhoppningsvis har detta inte märkts för
mycket av dem som på olika sätt använder kommunens tjänster.
Liten tillbakablick: Årsskiftet 2002/
2003 försvann Kvillinge kommundelsnämnd och ansvaret för kommundelsnämndens verksamheter övergick till olika centrala nämnder. Barnomsorg och
skolfrågor beslutas nu av en central barn

och ungdomsnämnd, vård- och äldreomsorgsfrågor av vård och omsorgsnämnden, fritid och kulturfrågor av kultur och
fridsnämnden, grönytor och en del lekparker beslutas av tekniska nämnden.
Med ett centralt perspektiv ska man få en
effektivare organisation som kan bedöma
helheten.
För att inte tappa det lokala perspektivet inrättades, i de fyra yttre kommundelarna, geografiska fullmäktigeberedningar som är kopplade till kommunfull-

mäktige. Dessa består av nio lokala politiker varav minst tre ska ha plats i kommunfullmäktige. Syftet är att upprätta en
god dialog med medborgarna, i vårt fall
Kvillingeborna.
Beredningarna har sin utgångspunkt i
infrastruktur, näringsliv, boende, turism,
friluftsliv, miljö och folkhälsa.
Under 2004 ska beredningen ta fram
en lokal utvecklingsplan och en dialog
byggs för närvarande upp med Kvillingeborna, bland annat genom en nyligen geForts på sid 3

Sammanträden
Protokoll från fullmäktigeberedningens sammanträden finns tillgängliga på Åbyknuten.

Öppettider
Servicepunkten på Åbyknuten är bemannad:
Måndag 13.00–16.00
Onsdag 9.00–12.00
Telefon
Växel 011-15 00 00
Medborgarservice 15 36 36
Stig-Arne Lång 15 79 45
E-post
medborgarservice@norrkoping.se
stig-arne.lang@norrkoping.se
Telefax
011-15 12 80
Besöksadress
Åbyknuten • Nyköpingsvägen 28, Åby
Postadress
Medborgarservice, 601 81 Norrköping
Hemsida
www.norrkoping.se/kvillinge
(publiceras i januari 2004)

Information
Information från Kvillinges fullmäktigeberedning.
Omslagsbild: Åby centrum i november.
Foto: Stig-Arne Lång
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Från kommundelsnämnd till fullmäktigeberedning, steget är inte långt, med
ett klubbslag förändrades världsbilden. En klar och tydlig organisation skulle
det bli. Och visst har det blivit så. Nu har det gått nästan ett år med den nya
organisationen och det är för tidigt att titta efter om det blivit bättre med bl. a.
demokratin.
Ett av uppdragen för fullmäktigeberedningen är, att vara ”dörren in” till
kommunalt beslutsfattande. Lyssna på Kvillingebornas önskemål och synpunkter och förmedla detta in till beslutande instanser. Ett sådant önskemål
var att Åbyknuten och dess verksamhet skulle finnas kvar och utvecklas. Här
har vi i beredningen lagt ner lite energi. Vi håller också på att skapa en bild av
vad som kan och bör utvecklas i bygden i form av boende, turism, friluftsliv,
näringsliv miljö och folkhälsa, för att vi skall få en bra och levande kommundel. Här har vi lagt grunden för utvecklingsprogrammet genom att genomföra,
under en lördag i oktober, en sökkonferens med temat ”Ett levande Kvillinge”.
Framåt planeras en träff med tekniska nämnden som handhar våra vägar,
parker och grönområden som många har åsikter om. Går det som vi tänkt
kommer vi att ha politikerträffpunkter på ICA och COOP Konsum i Åby. Ett
annat sätt att nå kontakt med fullmäktigeberedningen är att kontakta Medborgarservice som finns på Åbyknuten.
Jag kan inte lova att ”det händer nått”, det är fortfarande lång väg in i rådhuset och till kommunfullmäktige men en sak kan
jag lova att vi gör så gott vi kan.
Ensam är stark — Tillsammans är vi starkare.
Till sist,
en god jul och ett gott nytt år.
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Framtidskonferens
”Sök Kvillinges framtid” var temat för
Framtidskonferensen, den största satsningen beredningen gjort i år.
Lördagen den 25 oktober samlades
trettiofem Kvillingebor i olika åldrar, i
Hultdalsskolans matsal, för att delta i
konferensen. Hela lördagen diskuterades Kvillinges framtid. Man började
med att bygga upp en gemensam historia. Därefter följde en gemensam diskussion om de svagheter och styrkor
deltagarna upplever i Kvillinge.
Nästa fas var att sia om hur Kvillinge utvecklats fram till den 25 oktober 2010.
I mindre grupper diskuterade man
sedan hur visionerna kan förverkligas.
Fyra olika framtidsgrupper bildades
med olika inriktning:
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1. Undomsfrågor — lokala verksamheter, inflyttande m.m.
2. Åby ska vara en bra föregångare
för god demokrati och delaktighet.
3. Utveckla marknadsföringen, bevara och utveckla servicen såväl på det
privata som det offentliga.
4. Utvecklad kommunikation inom
och utom Kvillinge.
Förhoppningen är att grupperna med
ett stort stöd från beredningen, arbetar
vidare med frågorna. Efter nyår kallas
konferensdeltagarna till en uppföljningsträff.
Om Kvillinge Nytts läsare tycker att
detta låter spännande och vill vara med
i det fortsatta arbetet går det utmärkt att
kontakta Stig-Arne Lång, så förmedlar
han kontakt, tel 15 79 45.
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Nya möjligheter för demokrati och dialog
fortsättning från första sidan
nomförd Framtidskonferens ”Sök Kvillinges framtid”. Se artikel sid 2.
Vad har skett?

Uppdraget har anpassats för Kvillinge
och beredningen pekar på några områden
som man vill arbeta särskilt med.
Utbyggnad av tomt- och industrimark.
Fritid och turism. Stimulera närturism
och välskötta badanläggningar vid traktens många sjöar. Åbyknuten är en samlingsplats för alla.
Områdesutveckling genom att stödja
arbetet i ”vårt Nya Ättetorp” och utveckla Jursla industriområde.
Gator och trafikfrågor. Trafiksituationen i Åby centrum ska vara bra, bättre
kommunikationer, såväl kollektivtrafik
som bredband i hela kommundelen.
God samhällsservice, apotek, sjukvård
och närbutiker ska finnas kvar i Åby centrum.
Initiera en dialog så att människor i
Åby engagerar sig i samhällets utveckling, så att vi få ett ”levande Kvillinge”
och en expanderande kommundel med
tillväxt av såväl invånarantal som näringstillfällen.
Fullmäktigeberedningens uppgift är att
tillvarata Kvillingebornas frågor och synpunkter och lämna dem till respektive
nämnd eller fullmäktige. Hur vill man nå
fram till Kvillingeborna? Jo, genom att,
– ge ut ett Kvillingeblad även i fortsättningen.

Åby Kvillinge företagarförening vill arbeta för ett levande Kvillinge. Föreningen önskar att alla verksamma företag vill
bli medlemmar så att vi tillsammans kan
göra ett bra Kvilling bättre.
Om ni vill bli medlemmar, ta kontakt
med Per-Eric Hultberg, tel 666 90 eller
skicka ett mail pe.hultberg@telia.com

– ha en brevlåda på Åbyknuten, eventuellt på flera ställen, där Kvillingeborna
kan lämna frågor, synpunkter och idéer.
– fortsatta politikerträffar vid Konsum
och ICA.
– kontakta föreningar, företagare i olika frågor.
– inbjuda till tematräffar omkring miljö, trafik, skola, dagis, äldreomsorg, näringsliv etc.
– inbjuda till en ”Framtidskonferens”.
Öppna träffar

Beredningen har inbjudit till två öppna
möten. Kommunalrådet Rita Lundin Eklund var inbjuden för att diskutera Åbyknutens framtid. I mitten av augusti inbjöds till ett öppet möte med kommunal-

rådet Eva Andersson och stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn där de informerade om de planer som finns för Kvillinge. Nybyggnation och den eventuella
flytten av Åby IP till Humpegårdsområdet var något av det som diskuterades.
När denna tidning är tryckt har beredningen bjudit in till ett öppet möte där
bl.a. skötsel av grönytor, lekparker och
vägfrågor har diskuterats.
Under hösten har beredningen haft två
politikerträffpunkter i entréerna till ICA
och coop Konsum för att möta Kvillingeborna och få till stånd en dialog om olika
frågor. Beredningen vill passa på tillfället
att tacka ICA och coop Konsum för att
de fått vara där samt att de bjudit på kaffe och kaka.

Åby får Returpunkt våren 2004
Kvillinge får en returpunkt! Arbetet med
projektering och upphandling pågår. Anläggningen är färdig under våren 2004.
Returpunkten kommer att ligga på
Jursla industriområde, längs Hydraulvägen. Det blir en något enklare modell än
i Norrköping, utan tak. Men den får tre
körfält, så vi bedömer att det inte blir
problem med köbildning. Returpunkten i
Norrköping kommer att bli avlastad, säger en nöjd Lars Söderström.
Tiderna för öppethållande är inte bestämda men ska anpassas till när hushållen har möjlighet att använda anläggningen, vilket innebär att det blir öppet
även kvällar och helger. Anläggningen
byggs för hushållens behov, företagen
får i första hand lösa sin avfallshantering

Åbyknuten — ett

på annat sätt. Finansieringen sker via
hushållens renhållningstaxa, så någon avgift kommer ej att tas ut vid besöken.

aktivitetshus för alla åldrar

Titta in för en kaffe, läsa dagens tidning
eller prata bort en stund. Här finns promenadgrupper och många kurser: bildväv, lappteknik, seniordans, glasmålning, datorer och trafik för äldre. Vävstolar står alltid vävklara, där ”vävdamerna”

har sin plats. Intresset är stort för Bingo
på onsdagseftermiddagar. Det ordnas
rundturer, föreläsningar och sångtävling
som t.ex. ”Så ska det låta”. I Öppna förskolan kan föräldrar och barn upp till fem
år leka, umgås och knyta nya kontakter.
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge
kommundel.

Vad händer hos ”ettåringen” Vårt nya Ättetorp?

B

Bostadsprojektet Vårt Nya Ättetorp firar
ett år nu i dagarna. Projektet blev
ideell förening i juni 2003, ett viktigt
steg som visar att det finns en stabil
verksamhet att bygga på. Föreningens arbetssätt innebär att man utgår ifrån att
hyresgästerna i Ättetorp är experterna på
vad som behövs förbättras i bostadsområdet. Tillsammans med föreningens anställda organisatör jobbar man med att
förverkliga idéerna. Närmast i tiden är
projektet ”Jul i gemenskap” som riktar
sig till alla som inte åker bort eller får
besök på julafton. De är varmt välkomna
till lokalen Mässen kl. 13.00–20.00 på

julafton, där bjuds julbord, dragspelmusik, julbön och tävlingar. Nytt för i år är
att julfirandet är för alla Åby-bor! För
mer information, ring 011-602 03.
Just nu finns det tolv engagerade eldsjälar med medhjälpare, de senaste projekten som startat är bland annat: BMXbana, Välkomstguide för nyinflyttade hyresgäster, Äldrekooperativ och Gästlägenhet. Varje torsdag serveras husmanskost på Mässen för 25 kronor. Torsdagslunchen drivs av Eldsjälen Inger med
medhjälparen Anneli, välkomna!
God jul & Gott Nytt År önskar alla
Eldsjälar i Vårt Nya Ättetorp!

Kvillinges egen tomte...

Elever från Simonstorp som inte var
glada åt flytten till Jurslaskolan.

Eleverna från
Simonstorp trivs
på de nya skolorna!

N

När beslutet fattades om att avveckla Simonstorp skola och flytta eleverna till
Åbymoskolan, Jurslaskolan och Hultdalsskolan, ville politikerna att en uppföljning skulle göras. Undersökningen
visar tydligt att eleverna från Simonstorp
upplever sin nya skola mycket positivt.
Eleverna trivs och upplever att de har fått
fler kamrater, känner sig trygga, har bättre skolgård, lugn och ro i matsalen och
resorna till och från skolan upplever man
inte negativt.
Som jämförelse har alla elever på Jurslaskolan tillfrågats med samma frågeställning och då visar det sig att eleverna
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...vill ge julstämning utan kommers, en
jul som påminner om hur farmor och
farfar såg på julen som barn. Tomtestugan är öppen varje dag den 13–23 december kl 16–20. Välkomna! hälsar
Håkan, Bittis med barnen Patrik o Fia.
från Simonstorps är i högre grad mer
nöjda med skolan än vad eleverna från
Jurslaområdet upplever! Däremot upplever föräldrarna en mer negativ bild över
nedläggningen av Simonstorpsskolan.
Det framkommer tydligt i uppföljningen
och den största besvikelsen kan man finna inom skolskjutsarnas organisation
men positivt är att föräldrarna upplever
att sitt eget barn känner sig trygg i den
nya klassen.
Undersökningen är inte vetenskaplig i
rätt bemärkelse men ger en bild av vad barn
och föräldrar upplevde vid skolbytet.

Ny fältsekreterare
Eva Ageborg är ny fältsekreterare i Åby/
Krokek. Hon kommer från Norrköping
och var skolkurator i Åby 1987–1988.
Eva har arbetat med socialt arbete i tjugo
år — med en del avbrott för golf och hästar. Familjen, fyra barn, finns i Kungsör.
Att arbeta med ungdomar är kul, det
händer alltid nya saker, tycker Eva. Kontakt med Eva får man genom att ringa till
socialkontoret på Sportvägen 1, där hon
finns fyra dagar i veckan samt en kväll.

Åby/Krokeks fältenhet

finns nu i gamla kommundelskontoret,
Sportvägen 1. Öppettider måndag–torsdag 09.00–16.00 fredag 09.00–15.00
lunch 12.00–13.00. Telefon 15 79 51.

Ägarbyte

Tobbe Enlund har tagit över Åby tobak.
Kvillinge fullmäktigeberedning önskar
Tobbe lycka till med sin verksamhet.

