
     

  

                                                         

 

 

PROTOKOLL 

 

2017- 06-07 Helena skriver 

 

 

Adelöv Framtidsgrupp  

Datum 2017 -06-07 

 

 

Tid 19.00  

Plats Adelövs skola  

Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhinder 

Eva Engström  

Stig Petersson  

Uno Ljungberg 

Helena Karlsson 

Leif Ahx 

Inga-Lill Andersson 

Gunilla Jansson 

Stefan Gustafson 

Kristina Karlsson 

 

Lisbet Klint  

William Malm 

eva.engstrom@lrf.se 

ampetersson@yahoo.se 

uno.ljungberg@outlook.com 

helena_torrarp@hotmail.com 

leifahx@hotmail.com 

ingalillandersson60@gmail.com     

gunilla.jansson44@gmail.com 

ballarp.gustafson@outlook.com 

gladlattan@gmail.com 

 

lisbetklint@hotmail.com 

malmen860@live.se 

 

 

 Protokoll 

 

§ 1  Alla hälsades välkomna av tf ordf Stefan Gustafsson. Stig 

Petersson ansluter till mötet vid punkt 7 

 

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

 

§ 3 Till justerare valdes Helena Karlsson 

 

§ 4  Dagordningen godkändes 

 
§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll 

 

§ 6 Sommarveckan 

 Program läggs ut på hemsidan. Kyrkan ansvarar för program och 

marknadsföring. Under veckan kommer Mats Axfors ha en 

fotoutställning i kyrkan. Lämna in foton från Adelöv så kan vi 

hjälpas åt att lokalisera platser och personer. Mer information om 

detta kommer på hemsidan.  

 

§ 6 Ekonomi 

 Resultat från Påskmarknaden. Totalt efter alla kostnader så har vi 

ett överskott på 21 000 kr. 
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PROTOKOLL 2(2) 

 

  

 

 

§ 7 Vad gör vi hösten 2017  

Vi ska kolla upp hur läget är kring gruvan i Norra Kärr. Eva tar 

kontakt med kommunen och vid behov skriver vi en fråga till 

kommunstyrelsen. 
 Julmarknad som vanligt. 

Bjuda in nya kommunchefen till ett möte. 

Kolla upp ”Säker by” om det finns någon tidsplan. 

Följa upp frågan om att kommunen ska ta fram och bekosta 

planritningar för nybyggnation. 

 

 
§ 8 Landsbygdsrådet 

Kommunchefen ansvarar för att genomföra den kommande 

kommunvisionen. Visionen ska genomföras i bred samverkan.

 Planering av processen sker hösten 2017, visionsarbetet ska 

genomföras under 2018 och en ny kommunvision ska beslutas i 

Kommunfullmäktige under 2019. 

 

 

§ 10 Övriga frågor 

Det har placerats en ny anslagstavla vid kyrkan. Den gamla skulle 

kunna placeras på en ny plats och återanvändas. Ett förslag är att 

placera den vid kyrkans parkering. Stefan Gustafsson ska ta reda 

på om vi får placera den där. 

 

  

§ 11 OBS MÖTESDATUM: Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp 

blir tisdagen den 2017-08-01 

 
Mötesanteckningar 2017-06-07 

     

                 

…………………………….  

Stig Petersson 

Ordförande 

 

 

…………………………….    

Helena Karlsson  

Justerare   

 

 

……………………………… 

Eva Engström 

Sekreterare 

 


