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Badplatsen vid Bengtsgård. Behövs en toalett, då den som finns är
väldigt primitiv. Badplatsen växer igen. Det är många besökare vid
badplatsen, från hela kommunen. Framför allt tidigt på säsongen, så det
är viktigt att det blir ordning tidigt. Det finns gamla möbler där, som
snart har eldats upp… grillplats som kan rustas. Badplatsen ligger i
Visnum, inte Visnums-Kil.  Kommunen tar med sig synpunkterna.
Staketet och skyltar byts ut i sommar. Skötseln ska hålla en bra nivå.
Belysningsstolpe i Edskorset. Behöver vara en med fler lampor (2-delad
som den vid R:26 vid Bäckhammar mot Vike.  Är beställd hos
Kristinehamns elnät och ska utföras under 2016.
Buss: idag bara skolbuss. En matarbuss ut till 26:an vore önskvärt, för
att kunna utnyttja linjetrafiken på 26:an. Ett stort problem att man inte
får åka med skolbussen längre.  Kommunen delar uppfattningen om
att det blivit försämringar i kollektivtrafiken till följd av att separat
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kollektivtrafik infördes i december 2015. Kommunen arbetar också
strategiskt för att utöka kollektivtrafiken på landsbygden på längre sikt
till följd av den trafikpolicy som kommunen tagit fram under 2016.
Bra med landsbygdsgrupp! Pratar man om ”säkra skolvägar”, så gäller
inte det landsbygdens skolbarn. Bra med ökat inflytande för att utveckla
landsbygden, där det finns många barn och barnfamiljer. Viktigt med
kontaktpersoner ute i bygderna.  Detta är syftet med arbetsgruppen.
Varnums församling – landsbygdsträff för dem?  Kommunen tar
med sig synpunkten och ett möte där kan eventuellt bli aktuellt under
2017.
Komplettera dessa träffar med kontaktpersoner, så blir det verkstad,
inte bara prat.  Detta är syftet med ”Landsbygdsgruppen”.
Döp den nya leden till Visnums-Kils leden, sätter bygden på kartan. 
Kommunen tar tacksamt emot namnförslag.
Dyrön med i nya leden?
Fortsätta med Järnleden till Hults hamn? Ett sätt att visa järnets väg.
Engagemang i kyrkan och där efterfrågas lite kortare vandringsleder.
Kyrkan har ägt fiskevatten runt öarna, är det fortfarande så? Kanske
intressant för den målgruppen? Fiskestuga på någon ö som går att rusta
upp?  Kommunen tar tacksamt emot idéerna för framtida projekt.
Just nu arbetas det framför allt med upprustningen av de nya lederna
vid Kilsviken.
Upprustning av Visman. Det finns en utredning som Bäckhammar
(bruket?) har gjort. Det finns tom Ål i Visman. Kanske går att förbättra
ytterligare?  Fisket i Visman kan vara något som är värt att utveckla.
Vi tar med oss frågan för framtida utvecklingsprojekt.
Pågår ett vattenvårdsprojekt (?), men det är väldigt mycket vass i
vikarna, man ser knappt vattnet på många ställen. Sandvikar och
sandstränder växer igen.  Kommunen har ingen information om
detta i nuläget.
Viktigt att bevara den odlingsmark som finns. Urbaniseringens effekter
gör att den minskar, men vi måste kunna försörja oss.
Stormossen som reservat? Kom papper på det förra året.  Detta är i
sånt fall något som Länsstyrelsen arbetar med. Kommunen har ingen
ytterligare information att ge i ärendet.
Skolgårdarna. Speciellt Djurgårdsskolan som ser ut som en stenöken
med några tallar.
Samverka skolan och övriga kommunen, ”lär känna din kommun”. 
Kommunen tar tacksamt emot idéer om hur naturen kan användas i
pedagogiskt syfte.
Information om naturreservaten och leder vid pizzerian. Det är dock
dåligt klippt och rensat vid 26:an. Lockar ingen att svänga in i Nybble
längre.  Kommunen tar till sig av synpunkterna för vidare
handläggning. Förmodligen ägs och sköts stor dela av marken av privata
fastighetsägare.
”Mötespunkt” för de som bor runt Posseberg?

