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Medborgardialog – Handlingsplan landsbygdstrategin 

 

Plats Teams - digitalt 

Datum 2020-03-16 

1. Presentation av deltagare  

Deltagarna presenterar sig.  

2. Inledning 

Genomgång av bakgrund, mötets syfte och tidplan.  

Återblick till förra mötet.  

 

Tema för dagens möte – Bostäder och byggnation. 

- Förslag till åtgärd på kort sikt – kartlägga ödehus 

o Förslag från deltagare om att kartlägga ödehus även inom 

tätorten.  

o Förslag från deltagare om att ta fram guide till hur man kan 

renovera gamla hus och gårdar. Boka byggnadsantikvarie. 

Samarbete med andra aktörer. 

o Förslag från deltagare om att kartlägga vad kommunen kan 

göra för att underlätta för de som vill renovera ödehus och då 

se till helheten för taxor och avgifter tex sophämtning, 

avlopp, avstyckningar, brunnar. 

- Åtgärd på lång sikt – bygg bort vita fläckar för fiber 

 

3. Dagens tema - Bostäder och byggnation 

Var och hur vill du bo?  

Samtalet utgår från tre frågeställningar: 

- Vilket boende efterfrågar du? 



Osby kommun 
Datum 
2021-03-16 

      
      

Sida 

2(2) 

 

 

- Många äldre söker prisvärt mindre boende. Hur kan vi få igång den 

naturliga flyttkedjan? 

- Vad är viktigt för att du ska vilja bo på landet? 

Sammanfattning av samtalet och deltagarnas inspel 

• Små grupper av hus (liknande området vid Brunnströms väg) skulle 

kunna anläggas på fler ställen. Det skulle kunna locka fler äldre att 

flytta.  

• Det behövs prisvärda mindre boenden till pensionärer för att få igång 

naturliga flyttkedjor istället för att enbart bygga nya hus. Satsningar 

på lägenheter i tätort kan frigöra hus både i tätort och på landsbygd. 

• Kollektiv är en intressant idé för framtiden. Tex för yngre som vill bo 

ihop och odla. Viktigt att det finns internet och kollektivtrafik.  

• Vi kan erbjuda ett enkelt liv där man bor nära naturen och har nära 

till ”allt” såsom skola, aktiviteter, bio och så vidare. 

• Lantligt boende intill tätort är attraktivt. 

• Vi bör vara försiktiga med att bygga bort natur- och 

rekreationsområden genom att bygga nya bostadsområden. 

• Naturen är en stor anledning till att många flyttar till och väljer att bo 

kvar på landsbygden. Viktigt att bevara den oförstörda och 

oexploaterade naturen. 

• Kommunen borde ha dialog med och påverka andra myndigheter. 

Till exempel Länsstyrelsen för att underlätta för tex hästhållning och 

Trafikverket angående vägars hastighetsgränser. 

• Vad är viktigt för att vilja bo på landet? Infrastruktur och service – 

vägnät, bredband, skolskjutsar. Vägnätet är mycket viktigt. Många av 

Trafikverkets grusvägar skulle kunna hårdbeläggas. Skolskjutsar har 

försämrats på sista åren och delas ut mer sällan. 

• Kollektivtrafiken är viktig för att barn/ungdomar ska kunna ta sig till 

olika platser själva.  

• Är det möjligt att använda skolbussarna mer? 

• Det är viktigt med säkrare cykelvägar och passager över större vägar 

för att barn och unga ska kunna röra sig själva. 
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