
     

  

                                                         

 

 

PROTOKOLL 

 

2017 08 08 

 

 

Adelöv Framtidsgrupp  

Datum 2017 08 08 

 

 

Tid 19.00  

Plats Adelövs skola  

Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhinder 

Eva Engström  

Stig Petersson  

Uno Ljungberg 

Helena Karlsson 

Leif Ahx 

Gunilla Jansson 

Chatrine Schander Ljungquist 

(ersättare för Kristina Karlsson) 

Lisbeth Klint  

 

 

William Malm 

Inga-Lill Andersson 

Stefan Gustafson 

Kristina karlsson 

eva.engstrom@lrf.se 

ampetersson@yahoo.se 

uno.ljungberg@outlook.com 

helena_torrarp@hotmail.com 

leifahx@hotmail.com 

gunilla.jansson44@gmail.com 

chatrine@mavie.se 

 

lisbetklint@hotmail.com 

 

 

malmen860@live.se 

ingalillandersson60@gmail.com     

ballarp.gustafson@outlook.com 

gladlattan@gmail.com 

 

 Protokoll 

 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson  

 

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

 

§ 3 Till justerare valdes Lisbeth Klint 

 

§ 4  Dagordningen godkändes 

 
§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll. 

Eva ska kontakta kommunen och höra efter om det finns något ny 

information kring gruvan i Norra Kärr. 

Stig har bjudit in nya kommunchefen till ett styrelsemöte under 

hösten, datum meddelas senare. 

 

§ 6 Sommarveckan 

Det verkar som om alla aktiviteter under veckan har fått ett 

positivt bemötande. Det kom ca 800 personer till Södra Liarp, 

aktiviteterna i kyrkan har varit välbesökta och över 100 personer 

deltog på tipspromenaden. 
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PROTOKOLL 2(2) 

 

  

 

 

§ 7 Aktivitetsrapport från föreningarna 

En smideskurs kommer att arrangeras av Hembygdsföreningen 

under hösten. AMOK arrangerar gympa för både vuxna och barn. 

  

§ 8 Friskolans 10-årsjubileum 

Styrelsen avvaktar skolans planering och ser om vi kan bidra på 

något sätt. 

 
§ 9 Landsbygdsrådet 

Inget att rapportera 

 

§ 10 Övriga frågor 

Vi diskuterade olika förslag på hur vi kan utveckla hemsidan 

www.adelov.se.  

Exempelvis skulle vi kunna skriva om när Adelövsbor fyller jämt, 

döps, bröllop och får barn. 

Vi har beslutat att öppna Facebooksidan, Adelöv – livet på landet 

så vem som helst kan lägga in aktiviteter. 

Eva kallar till ett möte med representanter från socknens 

föreningar för att bland annat se hur vi kan få ett bättre flöde av 

information till hemsidan. 

  

§ 11 OBS DAG - Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp blir måndagen 

den 2017-09-04 

 

 
Mötesanteckningar 2017-08-08 

     

                 

…………………………….  

Stig Petersson 

Ordförande 

 

 

…………………………….    

Lisbeth Klint  

Justerare   

 

 

……………………………… 

Eva Engström 

Sekreterare 

 

http://www.adelov.se/

