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Anteckningar från dialogmöte i Vickleby den 4 april 
2017 

Kommunfullmäktige inbjöd till dialogmöte i Vickleby den 4 april 2017 på 

Capellagården med start klockan 19.00. 

Fem partier finns representerade i panelen, nämligen Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. 

Samtalet leds av fullmäktiges ordförande Kjell Magnusson. 

Framtiden för Capellagården 

Från publiken: 

Tycker kommunen att Capellagården är viktig och i så fall vad kan 

kommunen rent konkret göra för att stötta Capellagården? 

Capellagården leder till inflyttning eftersom en del elever väljer att stanna 

kvar och bosätta sig i kommunen. 

Från politikerna: 

Capellagården har gott rykte och betyder mycket för kommunen.  

Kommunen kan försöka påverka så att YH-utbildningen kan finns kvar.  

Capellagården står för kunskap som funnits i generationer och som måste 

bevaras.  

Bostadsbrist 

Från publiken: 

Svårt att få tag på bostäder. Det behövs billiga och bra bostäder i Vickleby 

och i hela kommunen.  

Det är svårt att bygga i Vickleby. Detaljplaner tar tid och prioriteras inte. 

Varför kan man bygga så mycket i Kalmar men inte här? 

Från politikerna: 

Det finns detaljplanelagd mark i Vickleby. Men nyproducerade lägenheter är 

inte billiga, varken i Vickleby eller på andra håll.  

Förslag om att använda sig av dubbel markanvisning, så att exploatörer som 

får tillgång till attraktiv mark att bygga på också blir anvisade mindre 

attraktiva platser där de också måste bygga.  

Äldre måste hjälpa till genom att flytta från sina hus och in i mindre 

lägenheter för att få igång flyttkedjan.  
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Från publiken: 
Protest! Vi vill inte flytta och lämna trädgård och annat för att flytta in i små 

och dyra lägenheter.  

Det tar lång tid, inte minst från Lantmäteriets sida, innan något händer.  

Från politikerna: 

Så länge man är frisk kan man bo kvar, men om man blir sjuk så kan inte 

kommunen ge så mycket service och därför måste man flytta. 

Krångliga byggregler behöver förenklas.  

Uppmana alla att inte överklaga eftersom det fördröjer processen ytterligare. 

Kollektivtrafik och vägar 

Från publiken: 

De nya busstiderna fungerar bra, men det är ganska få som åker med 

bussarna. 

Kan kommunen rätta till skador som uppstått i samband med snöröjningen? 

Det ryker mycket på vägarna, saltning behöver starta i maj istället för i juni. 

Från politikerna: 

Frågorna tas med tillbaka till förvaltningen. 

Skola och resursfördelningssystem 

Från publiken: 

När resursfördelningssystemet infördes sänktes elevpengen. Varför inte höja 

skatten för att få mer pengar till skolan? 

Klasstorlekarna ökar för att spara pengar, men klassrummen är inte byggda 

för så stora klasser. 

Från politikerna: 
Det skulle behövas fyra miljoner kronor ytterligare till skolan för att 

elevpengen inte skulle minska. Valet gjordes att inte skjuta till dessa pengar. 

Kostnadsnivån i skolan måste istället ner. 

Den politiska majoriteten vill inte höja skatten, det råder oenighet mellan 

partierna om skatten ska höjas eller inte. 

Klasstorlekarna behöver hållas nere, vilket var en av orsakerna till att 

Smaragdskolan byggdes. Det är fullt på flera skolor och skolorna behöver 

byggas ut. 

Vattenförsörjningen 

Från publiken: 
Hur ser det ut med vattentillgången inför sommaren?  

Dåligt med vatten i många privata brunnar. Tror inte på SGUs rapport, risk 

att man bara tar vatten från varandra när man borrar nya brunnar eller 

fördjupar befintliga brunnar. 

Hur arbetar kommunen med att minska vattenläckage i ledningsnätet? 
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Från politikerna: 

När det gäller det kommunala vattnet så ser det bättre ut i år än förra året. 

Arbete med dämningar och andra åtgärder för att behålla mer vatten pågår. 

Problemet just nu finns främst när det gäller privata brunnar.  

Man måste se till att man inte tar ut vatten så att andra brunnar sinar. 

När det gäller läckage i ledningsnätet så arbetar man hela tiden med att hitta 

och täta läckor och att byta ut gamla ledningar för att minska risken för 

läckage.  

Vägar 

Från publiken: 

Dåliga vägar, asfalt saknas och vägarna måste åtgärdas.  

Från politikerna: 
Kommunen måste trycka på Trafikverket när det gäller deras vägar.  

Övrigt 

Dessutom togs frågor upp om arbetssituationen inom olika verksamheter i 

kommunen, kommunen som attraktiv arbetsgivare, dålig vägbelysning och 

lekplatsen.  

Sett till antalet inlägg var det följande frågor som engagerade mest. 

Vägar och vägbelysning   21 

Vattenfrågor    14 

Bygg- och bostadsfrågor   12 

Skola och förskola     6 

 

 

 

Ulf Gustavsson 

Kommunsekreterare 
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