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Västerviks kommun informerar om 

landsbygdsutveckling 

Tyvärr får vi fortsätta att mötas på distans. Många har vant sig vid det men det finns 
utmaningar i form av dålig internetuppkoppling och digital vana. 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. Hör av er för att få tips på finansiering och utveckling av era idéer eller 
tankar kring om hur kommunen jobbar med en viss fråga.  

Extra stöd till förenignar med ungdomsverksamhet 

Föreningar som bedriver aktiviteter och verksamheter riktade till barn och unga i kom-
munen och som drabbats ekonomiskt av olika coronarestriktioner får nu åter möjlighet att 
söka särskilt stöd hos kommunen. Stödet är till för att täcka ökade kostnader och minsk-
ade intäkter som föreningarna normalt använder för att finansiera ungdomsverksam-
heten. Totalt satsar Västerviks kommun två miljoner kronor.  
 
Läs mer här och ansök innan årsskiftet:  
https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Foreningar-foreningsliv/stod-bidrag-och-
stipendier/Nyheter-Bidrag-och-stod/foreningar-med-stor-ungdomsverksamhet-kan-soka-
sarskilt-coronastod-i-december2/ 

Västervik framåt 

Är du företagare, eller vill du stötta lokalt företag lite extra? Hos Västervik Framåt kan ni 
ta del av information om coronastöd, subventionerad företagsrådgivning och få tips om 
lokala initiativ för att stötta våra företagare. Läs mer:  
https://covid.vastervikframat.se/  

Servicehjälpen behöver förstärkning  

Servicehjälpen är en tillfällig verksamhet under coronakrisen där kommunen hjälper 
personer i riskgrupp, framförallt äldre personer över 70 år, att handla mat och medicin. Vi 
har ambitionen att erbjuda hjälp i hela kommunen. Nu behöver vi fler personer som kan 
hjälpa till att handla i hela kommunen. Vill ditt företag eller förening hjälpa till? 
 
Kriterier för att kunna hjälpa till: 

• Du tillhör ett företag, förening eller organisation som står ansvarig för tjänsten. 

• Du ska vara fullt frisk för att utföra uppdragen. 

• Du ska känna glädje i att hjälpa våra äldre.  

• Du ska ha legitimation för att kunna hämta ut medicin. 

• Med hjälp av namnskylt eller profilkläder ska du kunna visa från vilket företag, 
organisation eller förening du kommer. 

 
Ni bestämmer själva hur mycket ni har möjlighet att hjälpa till. Om ni är intresserade av 
att hjälpa till så ring till Malin Ekdahl på 0490-25 52 93 eller mejla till 
malin.ekdahl@vastervik.se så berättar vi mer. All hjälp är viktig. 
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Bank! Street art festival 2021 

Kommunen planerar nu sin tredje konstfestival 13-19 juni 2021. Festival kommer att 
genomföras i orter och på landsbygden i Västerviks södra kommundel. BANK! genomförs 
med stöd av Tjustbygdens Sparbank och i samverkan med fastighetsägare och andra 
lokala aktörer. Är du konstnär, eller känner du en konstnär du kan tipsa? Läs då mer om 
ansökan till Open call för konstnärliga installationer, markmålning och gestaltning av 
kabelskåp! Fundera också redan nu på om du vet någon vägg, eller äger en vägg, som 
passar att målas under BANK!  
https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Kultur-sevardheter/street-art-festival-
3.0_2021/  

Dukat bord för föreningslivet  

Vi vill förenkla och effektivisera föreningslivets kontakter med oss på kommunen. Därför 
ordnar vi "Dukat bord" en dag i månaden. Där kan du som är aktiv i en förening ställa 
frågor samtidigt till flera av oss tjänstepersoner som jobbar med föreningsrelaterade 
frågor, och vi kan då svara på din fråga med en gemensam röst. Den 16 december 2020 
kl 16-18 är nästa tillfälle. Vill ni delta så kan ni anmäla er fråga till landsbygdsutvecklaren 
så blir ni inbjudna till ett webb- eller telefonmöte.  

Ny period med Kustlandet 

Processen med att bilda nya leaderområden har börjat. 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: http://www.kustlandet.com/sv/framtid/  

Juliga 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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