
Byalag 1050 – vägen genom bygden –
informationsblad december 2020

Byalag 1050 är en förening för boende i området Flistad, Gullberg och Maspelösa med

omnejd. Byalaget genomför arbetet i tre grupper: Trafikgrupp, Utvecklingsgrupp Maspelösa

samt Trivselgruppen. Arbetet leds av ordförande Robert Norling.

Trafikgruppen har ansvar för gång-/cykelväg (G/C-väg) och trafikfrågor längs väg 1050 samt

kollektivtrafiken inom området. Kontaktpersoner: Ronny Holmberg och Magnus Kempe. Övriga:

Alberth de Haan, Christian Malmborg, Robert Norling, Mats Walldén och Magnus Wedberg.

Under året har tre möten genomförts i arbetsgruppen. Vi har bland annat genomfört och

sammanställt en enkät från Linköpings kommun som gällde transportfrågor och kollektivtrafik. Vi

har varit i kontakt med landsbygdsstrategen inom Linköpings kommun för möjligt möte om

fortsatt arbete med utfallet från transportenkäten, bland annat G/C-väg.

Vi undersöker ”Norrtäljemodellen” (vår benämning) för att arbeta med G/C-vägen där vi själva

ska påbörja en övergripande projektering. Norrtäljemodellen innebär att bland annat att

respektive byalag eller förening står för en del av projekteringen och för underhåll av vägen. Vi

har tagit kontakt med Leader Folkungaland angående stöd för projekteringen av G/C-väg och

även kontaktar Trafikverket som vi tidigare haft kontakt med angående möjlig cykelväg och

andra trafikfrågor.

Linköpings kommuns utskott för medborgardialog samt Östgötatrafiken har kontaktats för att

följa upp möjlighet till expressbuss till Mjärdevi – Universitetet - US som stannar vid Gullberg,

utveckla centrum för kollektivtrafik i Blåsvädret och möjlighet till kollektivtrafik och närtrafik i

området under helger.

Vi har precis genomfört en enkät angående resemönster och busshållplatser inom området.

Sammanställning pågår. Under 2021 har vi för avsikt att fortsätta med frågorna.
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Företagare i området – anmäl dig till vår kommande Företagskatalog
Hör av dig till byalag1050@gmail.com

Ange: Företagets/verksamhetens namn, kort beskrivning av vad som erbjuds, eventuella 
öppettider, besöksadress eller beställningsadress, telefonnummer, epost, hemsida. 

Ange kontaktperson, namn och även kontaktuppgifter i de fall det är annat än företagets. 

Du kan också berätta om det finns något som du vill att bylaget stödjer med eller om det är något 
som du och din verksamhet kan stödja byalaget med. Detta kommer inte med i katalogen.
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Utvecklingsområde Status Syfte

Trafikmiljö Maspelösa och 

trafiksituationen samhället

Aktiv Skapa trygghet för barn, fotgängare och 

cyklister

Obemannad närbutik Utreds Ökad närservice, minskat bilåkande

Utveckla Maspelösadagen Aktiv Finansiellt stöd, skapa samhörighet

Bygdelokal eller plats för 

föreningsliv, trivselaktiviteter

Utreds Skapa samhörighet, minskat bilåkande

Lokal hantering grenar, ris och 

trädgårdsavfall

Utreds Ökad service, minskat bilåkande

Gemensam snöröjning Utreds Finansiell vinst, säkrare vägar, samordning 

mindre transporter

Utegym, aktivitetspark, boule Aktiv Trivsel och hälsa, kunna göra aktivitet lokalt, 

minskat bilåkande

PM biologisk mångfald Aktiv Framtida generationers arv

Förskolan och marken intill Aktiv Skapa fler och bättre platser för en växande 

bygds förskola

Gemensam odlingsplats eller 

odlingslotter

Utreds Tillgodose bybornas intresse för när- och 

egenodlade grönsaker, hälsa och miljö

Utvecklingsgrupp Maspelösa

Gruppen har ansvar för utvecklingsfrågor som rör Maspelösa med bland annat lokala

trafikfrågor inklusive väg 1040. Kontaktpersoner: Bengt Larsson och Sebastian Cavalli-

Björkman. Övriga: Marie Greivald, Susanne Hermansson-Bornemo, Paula Aviles, Olle Wärn.

Gruppen har haft sina första möten och har enats om både processer, ansvarsområden och

ett antal fokuspunkter som gruppen (med mycket viktig input från resterande invånare) valt

att fokusera på. Dessa punkter ser ni i matrisen nedan.

Trafikmiljön har en egen utvecklingsgrupp vid namn Trafikmiljögrupp Maspelösa, då det är 

en av de mest aktuella utvecklingspunkterna i vårt samhälle. 

Trafikmiljögruppen består av Paula Aviles, Marie Greivald, Bengt Larsson och Olle Wärn.

Vilken status som varje enskild punkt har – aktiv eller under utredning – är att ha flera spår

igång samtidigt än en ren prioritetsordning. De större frågorna som trafikmiljö, utegym och

Maspelösadagen är ett arbete som tar längre tid och kan gå parallellt.

Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp: 

https://www.facebook.com/groups/752216861517686

Medlemskap Boende eller fastighetsägare kan bli medlem genom att betala in 100:- (en 

medlem) eller 150:- (familjemedlemskap) på plusgiro 96 67 30-4 eller Swish 123 253 2372. 
Medlemsavgift inbetald i december gäller till och med 2021-12-31.

Meddela oss vilka epostadresser vi kan nå er på för information. byalag1050@gmail.com
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