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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Centrumplanering, Valdemarsvik
Erland meddelade att den som var tilltänkt att hålla i den konsekvensanalys som ska
göras i samband med planarbetet för Valdemarsviks centrum lämnat återbud. Kommunen
har istället beslutat att anlita Handelns Utredningsinstitut (HUI) för nämnda analys.
3 Aktuellt från kommunen

Monika och Erland
Redovisar att detaljplanearbetet för Kolplanen är igång. Det görs en
markreservation för ICA:s byggnation. Samma bolag som ICA anlitat för bygget
gör ett förslag på området. Förslaget kommer enligt gängse praxis att ställas ut,
samrådas och därefter beslutas i KS, ett beslut som är överklagningsbart.
I arbetet kommer den analys som ska göras av HUI att vägas in.
Inget tillfälligt asylboende i Syntorp.
Hotell Viken söker förlängning, vilket avgörs under april månad.
Det finns förnärvarande 70 personer i vår kommun som har uppehållstillstånd men
bor kvar i tillfälligt asylboende.
Göran
Redovisar intrycken från Vildmarksmässan.
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Presenterar årets turistbroschyrer.
Till senaste Ksau hade InnovationskontorEtt, som är en del av Linköpings
Universitet, bjudits in. Här lyftes bl.a. fram möjligheten att utnyttja s.k.
Studentuppdrag, vilket innebär att studenter åtar sig en uppgift inom företaget
inom ramen för sin utbildning. Detta är kostnadsfritt.
Briggen Tre Kronor kommer att besöka Valdemarsvik 8-12 maj.
Sven
Feriepraktikplatserna fortsätter i likhet med förra året. Tag två betala för en. Nytt
för i år är att man kan ta en plats och betala halva kostnaden.
Tillsammans med AF planerar man för nytt praktik/utbildnings projekt där man ska
skapa en form av personalpool. Initialt kommer man att vända sig till handeln.
Monika
Man arbetar för att utveckla samarbetet med Söderköping. Här diskuteras ett
gemensamt miljökontor. Samma tankar finns även för bygglovssidan.
Sedan tidigare finns samarbete inom bl.a. utbildningssidan och
skärgårdsutvecklaren.

4 Aktuellt från branschorganisationerna

Johan (Fastighetsägarna)
Vill ånyo peka på den tillgänglighetsinventering som görs i Västervik som ett gott
exempel. Där görs den på hyresfastigheter men den borde också kunna göras på
kommersiella lokaler.
Hyresförhandlingarna klara för 2015. Utfallet blev ca 0,8-0,9%.
Har fått information av fastighetsägaren till Posten och ICA/Systembolagets
fastigheter att man har långt framskridna planer för anslutning till fjärrvärme.
Sofia (Företagarna)
Tre nya styrelseledamöter har valts in. Man har ambitionen att bli mer effektiv i sitt
lokala arbete.
Årets Företagare utses i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni.
Stefan (Turistföreningen)
Man har sitt årsmöte 23 mars.
Matresan går upp i Turistföreningen.
Man fortsätter arbetet med ”positiva budskap” runt om i kommunen.
Planerar för en värdskapsutbildning antingen i egen regi eller i samarbete med
Ekubator.
För närvarande finns svårigheter att få till en Valdemarsviksrätt 2015.
Håkan (Sparbanken)
Fortsatt arbete med fastigheten ut-och invändigt.
Minst 50 aktiviteter kommer att genomföras under 2015.
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Banken har engagerat sig i East Sweden Tillväxt (EST).
Banken kommer att ge ut en broschyr med budskapet Härliga Valdemarsvik och
Tokiga idéer (klar under maj)
Tony (Centrum i Viken)
Årsmöte vecka 12.
Diskuterar med Lions ang. Oktobermarknadens placering.
Örjan (AF)
Näringslivsprognosen för industriföretagen.
Stor efterfrågan på säsongsarbetskraft.
Arbetslösheten sjunkit något men är fortsatt hög.
Stort inflöde av ungdomar som står långt från arbetsmarknaden
Ny organisation/regionindelning, Örjan återkommer i frågan.
Margot (Köpmanna)
Presentkorten går bra. 30 företag är anslutna.
Efterlyser näringslivsträffar med blandade branscher.
Viktigt att politikerbesöken följs upp och återkopplas.

5 Övriga frågor
Anna ställde frågor kring tidigare minnesanteckningar.
Erland väckte frågan att Rådet bjuder in alla företagare till Work Shops där resultatet ska
utgöra underlag för Rådets vidare arbete. Tas upp på nästa möte.
6 Nästa möte
Bokades 12 maj 2015, i sambad med Briggen Tre Kronors besök i Valdemarsvik.

Antecknat av Göran Trysberg

