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Nytt inom landsbygdsutveckling 

Just nu pågår vaccineringen för fullt och kanske kan vi under hösten börja återgå till att 
ses fysiskt i större utsträckning. Många kommer vilja mötas och Västerviks kommun 
hoppas att föreningslivet ska få ny energi efter den här prövande tiden.  
 
Ni är alltid välkomna att kontakta mig via e-post eller telefon, eller ta ett webbmöte för 
att prata om era tankar kring er bygd. I den här årstiden fungerar det också bra att mötas 
utomhus. Hör av er för att få tips på finansiering och utveckling av era idéer eller tankar 
kring hur kommunen jobbar med en viss fråga.  

Värdecheck för barns meningsfulla fritid  

2021 görs en extra satsning för att fler barn ska ges möjlighet att hitta till nya fritids-
aktiviteter. Det innebär att alla barn födda 2013, barn som börjar årskurs 2 i höst, kommer 
att få en värdecheck som kan användas för att pröva på en ny aktivitet. Den kan användas 
för att gå med i en förening eller som delbetalning av en kursavgift. Arrangörer av löpande 
kultur- och fritidsaktiviteter för barn kan delta i satsningen, det kan t.ex. vara en förening 
eller ett studieförbund. Vi hoppas på att det ska finns möjligheter för barn i kommunens 
olika delar men då behöver vi föreningslivets engagemang. Senast den 10 juni 2021 måste 
anmälan om deltagande inkomma till Västerviks kommun!  
Här läser du mer om hur det går till:  
https://www.vastervik.se/vardecheck/arrangorer  

Unga som behövs – inkludering i föreningslivet  

Den 1 juni arrangeras ett webbinarium av Landsbygdsnätverket om hur föreningslivet kan 
engagera fler unga. Det är öppet för alla och gratis att delta. Många unga vill bo och leva 
på landsbygden, men känner sig inte behövda på platsen där de bor. Samtidigt finns en 
önskan hos föreningslivet om att inkludera fler unga. Hur blir er förening mer 
inkluderande?  
https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar52ungasomb
ehovsominkluderingiforeningslivet.5.5a59b0ce1794bd599566c123.html   

Bank! Street art festival 2021 

Street Art-festivalen arrangeras av kulturenheten i Västerviks kommun med stöd av Tjust-
bygdens Sparbank och i samverkan med fastighetsägare och lokala aktörer. Festivalen 
kommer att äga rum 13-19 juni i kommunens södra delar. Arrangörerna behöver 
volontärer som kan finnas på plats när de större väggarna målas för att undvika ensam-
arbete och olycksrisker. Det handlar alltså enbart om att finnas på plats i Gunnebo, 
Hjorted eller Ankarsrum under tiden som konstnärerna arbetar. Kontakta 
kerstin.rollsjo@vastervik.se om du har möjlighet att ta ett pass.  
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Ny period med Kustlandet 

Processen med att bilda nya leaderområden fortlöper. Ett nytt leaderområde och dess 
handlingsplan, en så kallade utvecklingsstrategi, ska vara resultatet av en bred dialog 
mellan områdets intressen (företag, privatpersoner, föreningar m.fl.). Alla former av 
medverkan, åsikter och förslag är därför välkomna. Håll koll på Kustlandets hemsida för 
att hänga med i arbetet eller passa på att fylla i enkäten med dina kommentarer: 
http://www.kustlandet.com/sv/framtid/  
 
Kustlandet har också fått ett tillskott av nya projektmedel som är sökbara för föreningar 
och företag i vår kommun. Har din organisation ett utvecklingsbehov? Kontakta 
Kustlandet för att höra om din idé kan få pengar. 
http://www.kustlandet.com/sv/passar-min-ide-/  

Kontakt med kommunen 

Vill du klaga, komma med synpunkter eller har frågor om en specifik verksamhet? Då är 
ett tips att börja här: https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Dialog-och-
synpunkter/Synpunkter-klagomal-felanmalan/  
Där finns information om e-förslag, hur du skickar in en synpunkt, hur du når kommunen 
via våra sociala medier, allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige och andra 
insatser kring dialog.  
 

Hälsningar från landsbygdsutvecklaren!  

 
 
Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70 
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning  
 

Hantering av personuppgifter: 
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattssakerhet/hantering-
av-personuppgifter/  
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