Verksamhetsberättelse Svartå Utvecklingsgrupp 2017
Under 2017har styrelsen haft 11 styrelsemöten. Medlemmar i
utvecklingsgruppen är 135 personer.
Nedan följer exempel på frågor vi har sett till att få genomförda och som det
arbetats med (utan prioritetsordning):
Vi har träffat rektorn på Svartå skola och informerat oss om situationen vad
gäller elevantal framtida verksamhet etc. Skolgården har blivit asfalterad.
Vattenfrågan i Storbjörken har diskuterats med ansvarig på Örebro kommun.
Torrdasset vid dammluckorna har tagits bort av Degerfors Kommun
båtförtöjningsbryggan reparerats av ideella krafter.
Arrangörerna för genomförandet av 1: majträffen med Fordonshistoriska
sällskapet har träffats och planerat årets evenemang. Upplägget blir ung. som
tidigare år.
Sveaskog har utfört röjning mellan ”risavläggningsplatsen” och ”Järnboland”.
Nästa etapp kommer att omfatta talldungen vid järnvägsbron och från Svartå
Herrgård och in till Svartå, utmed Lillbjörken. Skogssällskapet tillsammans med
Degerfors kommun kommer att fortsätta ett omfattande fällning, gallring och
röjning utifrån en inventering och arbetsplan framtagen av utvecklingsgruppen.
Ideella krafter har utfört bl.a. röjning i Gamla Parken och klippning utefter
tvättstugevägen har utförts av entrepenör
Vi har haft två möten tillsammans med Degerfors Kommun och Åtorps
Utvecklingsgrupp som bl.a. resulterat i att kommunen åtagit sig att utöka
parkeringen vi badet för att underlätta uppställning av husbilar/husvagnar,
upprätta en skötselplan för årlig skötsel av badplats/badområde (inkl.
hundlatrin) samt bidra med material för att åtgärda ”torrdasset”
Trafikverket från Karlstad och Eskilstuna har bjudits in och resulterat i att
trafikhindren modifierats för att sänka hastigheten på genomfartstrafiken.
Återstående arbete avslutas till sommaren. Vidare kommer en skötselplan för
årlig skötsel av stationsområdet att upprättas. Utförare Trafikverket Karlstad.
I samråd med medicinpersonal på Karlskoga Lasarett är hjärtstartaren numera
placerad i Svartå Folkets Hus. En utbildning i Hjärt-Lungräddning med
hjärtstartare kommer att genomföras under mars månad.

Svartå Herrgård hyrs av Mitt hem i Bergslagen, som bedriver boende och vård
av psykiskt funktionsnedsatta personer. Vi har fortlöpande kontakt med
företaget för att kunna informera vidare om utvecklingen och planerna.
Utvecklingsgruppen har kontaktat representant för ägaren av fastigheten
Bergslagsvägen 2(fd. kioskhuset) och initierat en försäljning. Vi har blivit
ombedda och utfört fyra visningar av fastigheten och en intressent kvarstår och
är intresserad av att köpa. Förhoppningsvis kommer köpet att ske i höst.
Pantbrev på villovägar.
Föräldraföreningen har med hjälp av Utvecklingsgruppen utfört ett
”återinvigningsevenemang” för barn vuxna av lekparken belägen mellan
Hjortstigen och Rådjursstigen. Stort tack till föräldraföreningen.
Vi har kontaktat ägaren av fastigheten Svartå 1:193 adress Svartå 709 (Ådala)
och bett honom att rusta de svårt förfallna husen. Han har inga sådana
ambitioner utan vill sälja.
Svartås del i turistguiden för Degerfors Kommun är uppdaterad.
Vi har deltagit i och varit medarrangör i ett evenemang med Dan Andersson
tema på Svartå Folkets hus anordnat av Degerfors Teaterförening.
Ett stort arbete utförs för att hålla igång infobladet och hemsidan. Ett stort tack
till redaktören och tillika webmaster.
För att visa vår uppskattning till ideella krafter arrangerades en tillställning med
julmat på Smedstugan. Ett stort och hjärtligt tack till alla.
Svartå 2018-01-29
Med vänlig hälsning
Stefan Fejes
Ordförande Svartå Utvecklingsgrupp

