Klockrike byråd – Verksamhetsberättelse för 2017
Verksamheten för Klockrike byråd har under den gångna perioden
sett ut som följer:

Byrådets
Ansvarspersoner har under året varit:
Lars-Göran Svensson, ordförande
Lovisa Göransdotter, vice ordförande
Sofia Gustafsson, sekreterare och
Helena Jansson, kassör
Föreningsrepresentanter har varit:
Ulla-Britt Andersson, Byggnadsföreningen Klockrikegården
Janne Jansson, Klockrike allmänna Idrottsförening
Kristina Johansson, Klockrike församlingsråd
Axel Lindén, Klockrike hembygdsförening
Gerd Mellberg, Klockrike hembygdsförening
Robert Gomez, Företagare i Klockrike, FiK
Sven-Olov Fagerhov, Pingstförsamlingen Borensberg-Klockrike
Anna Bjuremark, Rhododendrondalens vänner

På gång i Klockrike

Information om de aktiviteter som planeras i Klockrike är en mycket viktig del av
byrådets ansvarsområde. ”På gång-bladet ” ges därför, liksom tidigare år, ut en
gång per halvår under proffsig redaktionell och lay-outmässig ledning av Fredrica
”Ica” Ganestål. Annonsförsäljningen i bladet har även detta år skötts på ett
utmärkt sätt av Lotta Claesson Melin. Ett viktigt förbättringsområde för byrådet är
dock spridningen av bladet på vår websida m.m. I detta arbete har vi ånyo knutit
till oss Kjell Alsetun som webmaster.

Valborgs- och midsommarfirande
Byrådet medverkade i arrangemangen kring såväl Valborgs- som midsommarfirandet men huvudansvaret för dessa arrangemang stod Klockrike hembygdsförening samt Klockrike AIF för. Valborgsfirandet stöttades också upp av elever
och föräldrar från Klockrike skola åk 6. Hedras de som hedras bör och tack alla för
ert engagemang i dessa för Klockrike med omnejd viktiga dagar för glädje och
gemenskap.

Initiativ från byrådets sida
Enligt den verksamhetsplan som antogs vid bystämman 2016 har byrådet arbetat
inom följande områden
- Tillgänglighet till mark för nybyggnation
- Återställande av förorenad mark
- Tillgänglighet till platser i förskolan samt skolans organisation
- Åtgärder för att stärka Klockrike som bostadsort utöver ovannämnda
åtgärder
Tillgänglighet till mark för nybyggnation
Som bekant försvann de planerade tomterna för nybyggnation under 2015 då
marken utmed Helge Björns väg (västra delen av Klockrike) var förorenad.
Under efterföljande år har olika försök gjorts av Motala kommun att kunna köpa
mark men i nuläget finns vad byrådet känner till inga tillgängliga tomter sedan
3 år tillbaka. En fortsatt viktig fråga att bevaka för byrådet alltså.
(Se i övrigt vad gäller ledig tomtmark under rubriken: Återställande av förorenad
mark.)
Återställande av förorenad mark
Sedan 2015 har, som tidigare nämnts, aktuell mark för nybyggnation i västra
Klockrike dömts ut som förorenat. Byrådet uppmärksammade under sommaren
2017 Motala Tidning på att ingenting hände från kommunens sida vad gäller
saneringen av marken vilket, efter ett antal olika kontakter med ansvariga
tjänstemän, resulterat i att saneringen är inplanerad (sanering under våren 2018).
Efter avslutat saneringsarbete kommer en byggklar tomt att bli tillgänglig från
senvåren 2018. Saneringen förutsätts också för att kunna påbörja ett eventuellt
bygge av ett utegym under 2018.
Tillgänglighet till platser i förskolan samt skolans organisation
Under de senaste två åren har det varit uppenbart att antalet förskoleplatser i
Klockrike varit för få och situationen har bara accelererat. Under senhösten 2017
var cirka 10 barn placerade i förskolor i Borensberg samt ytterligare några i kö i
väntan på plats varav några av de som har plats i Borensberg önskar omplacering
till Klockrike. För att få mer fokus på frågorna gentemot kommunen tillsatte
byrådet en arbetsgrupp bestående av Lars-Göran Svensson, Kristina Berry och
Behrooz Flood. Gruppen tog fram ett underlag som innehöll förslag på mer
långsiktiga åtgärder i syfte att stärka förskolan/skolan i Klockrike. Vid ett möte i
Klockrikegården med utbildningsnämndens ordförande Niklas Rudberg och
bildningschef Johnny Thorén senhösten 2017 diskuterades kort- och långsiktiga
åtgärder för att utveckla förskole/skolverksamheten i Klockrike enligt de riktlinjer
som finns för verksamheten.

Två omedelbara åtgärder föreslogs från arbetsgruppen;
- En ny rektorsorganisation med enheterna Klockrike, Fornåsa och Österstad
samt
- Öka flexibiliteten vad gäller lokalanvändning av byggnaden skola/förskola i
Klockrike så att antalet platser kan växla mellan de båda skolformerna
Det första förslaget är åtgärdat och det andra förslaget är under utredning men
en första återkoppling från kommunens sida är att det byggnadsmässigt är lite
mer komplext än vad man hade förutspått. Frågan är fortsatt högprioriterad.
Åtgärder för att stärka Klockrike som bostadsort utöver ovannämnda åtgärder
Hälsofrämjande åtgärder
Byrådet har under hösten 2017 fått ett s.k. mikrostöd av Leader Folkungaland för
att undersöka intresset för ett utegym och en multisportarena i Klockrike.
Intresset var stort och vi fortsatte med en ansökan om bidrag för en
friskvårdsanläggning. En viktig förutsättning för att få möjligheter till bidrag var
att vi bygger utegymmet på den kommande färdigsanerade marken då
kommunens kostnader för saneringen då kan komma att utgöra ett viktigt
underlag för kostnaden.
Byrådet avser att efter genomförd förstudie lämna in en ansökan om bidrag i
början av 2018.
Klimatförbättrande åtgärder
Under hösten 2017 bjöd byrådet in till ett öppet möte om solceller som
energikälla. Kommunens klimatrådgivare Ulrika Hållstedt informerade ett 15-tal
Klockrikebor om förutsättningarna kring att installera solpaneler för att bidra till
klimatomställningen i stort. Ett nätverk bestående av 7 fastighetsägare tillika
intresserade Klockrikebor bildades för att agera gemensamt i olika förfrågningar
gentemot leverantörer. Detta kan ses ett exempel på hur byrådet kan väcka
intresse för frågor som i ett större perspektiv är viktiga att arbeta för men kräver
lokala och privata initiativ.
Arbetet med kommande översiktsplan inom Motala kommun
Motala kommun avser att besluta om en ny översiktsplan under 2019. Byrådet
bjöd in ansvariga för arbetet i kommunen med stadsarkitekt Leif Sjögren i spetsen
till Klockrikegården i samband med ett ordinarie byråd i november 2017. Mötet
var öppet för alla Klockrikebor och utöver byrådet kom ett tiotal ytterligare
boende till mötet. Bifogas gör en lista som en mindre grupp inom byrådet
arbetade fram inför mötet. Viktigt att se att de åtgärder vi presenterade för
ansvariga i kommunen inte utgör någon fullständig lista och heller inte någon
prioritet utan enbart är exempel på tänkbara åtgärder i en översiktsplan.

Lokala utvecklingsgrupper
Byrådet genom Lars-Göran Svensson och Erik Andreasson deltog i början av
december 2017 i ett möte i Stadshuset i Motala. Landsbygdsexperten Anders
Bengtsson presenterade idén om lokala utvecklingsgrupper (inte någon ny tanke)
som skulle vara motorer i det lokala utvecklingsarbetet på landsbygden och med
en bredare representation än tidigare.
Anders Bengtsson presenterade också en ny resurs, Ewa Carlgren, som under en
projektperiod på ett år ska bistå Motala kommun med att ge råd och stöd till hur
den lokala servicen kan utvecklas i mindre tätorter/landsbygd. Hon är anställd av
Hela Sverige Ska Leva-kampanjen (HSSL) men i syfte att fokusera på frågor inom
just Motala kommun som ett försöksområde inom HSSL:s arbete.
Framtid och påverkan
De områden som verksamhetsberättelsen omfattar kommer att vara viktiga att
driva för byrådet även kommande verksamhetsår. Byrådets ambition är att driva
frågor som bedöms viktiga för Klockrikes utveckling och för oss som bor här. Vi är
därför väldigt angelägna om att få in förslag på andra områden som inte täcks av
de vi lyft fram i verksamhetsberättelsen.
Lars-Göran Svensson
Ordförande

Helena Jansson
Kassör

Lovisa Göransdotter
Vice ordförande

Sofia Gustafsson
Sekreterare

