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Adelöv Framtidsgrupp
Datum

2017-11-01

Tid

19.00

Plats

Adelövs skola

Närvarande

Eva Engström
Stig Petersson
Uno Ljungberg
Helena Karlsson
Leif Ahx
Gunilla Jansson
Kristina Karlsson
Chatrine Schander Ljungquist

eva.engstrom@lrf.se
ampetersson@yahoo.se
uno.ljungberg@outlook.com
helena_torrarp@hotmail.com
leifahx@hotmail.com
gunilla.jansson44@gmail.com
gladlattan@gmail.com
chatrine@mavie.se

Förhinder

Lisbeth Klint
William Malm
Stefan Gustafson
Inga-Lill Andersson

lisbetklint@hotmail.com
malmen860@live.se
ballarp.gustafson@outlook.com
ingalillandersson60@gmail.com

Gäst

Karin Semberg, Kommunchef
Protokoll
§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson

§2

Till mötets sekreterare valdes Eva Engström

§3

Till justerare valdes Kristina Karlsson

§4

Dagordningen godkändes

§5

Karin Semberg, kommunchef på Tranås kommun deltog som gäst
på mötet. Karin berättade om sitt yrkesliv och sina erfarenheter
kring kommunal förvaltning från flera olika kommuner. Senast
jobbade hon som förvaltningschef för Kultur och fritid i
Jönköpings kommun.
Karin berättade bland annat om arbetet med Kommunvisionen
2040 (Landsbygdsvisionen arbetas samman med den befintliga
Stadsvisionen)
Just nu har man satt samman en arbetsgrupp som består av Jimmy
Karlsson, stadsplanerare, Fredrik Skaghammar, chef Bygg och
miljö och Eva Hansén chef Kultur och fritid.
Arbetsgruppen ska tillsammans med Karin göra en tids- och
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aktivitetsplan för arbetet med att ta fram en Kommunvision,
Visionen beräknas vara klar 2019. Fram till dess kommer det ges
många möjligheter att påverka och vara delaktig i visionens
utformning.
§5

Genomgång av förgående mötesprotokoll.
Några ärenden flyttas ner till övriga frågor och följer med till
nästa möte i december, för övrigt inga synpunkter.

§6

Julmarknaden
Arbetsgruppen har haft ytterligare ett planeringsmöte.
Marknadsdatum 26 november, tid 12–16. Många knallarna har
redan anmält sig. Sista datumet för anmälan är den 15 november.
Skolan tar ansvar för parkeringen. Vi försöker hitta en trevligare
placering av marknadsstånden på parkeringen.

§7

Landsbygdsrådet
Rådet hade möte den 25/10. Fredrik Skaghammar, Bygg och
miljö var inbjuden till mötet för att bland annat diskutera enskilda
avlopp. Han kommer gärna till Adelöv också och berättar om
regler och villkor kring avloppen.
Information lämnades också från ett företag som heter Tranhem.
Företaget har idéer om hur man kan bygga smått = små men
effektiva lägenheter/hus som är kostnadseffektiva. Företaget vill
gärna komma till Adelöv för att informera om sitt koncept.

§8

Övriga frågor
Kommunikation och information är en viktig del i arbetet med att
utveckla Adelöv och vår bygd. Förslag finns om att filma Adelöv
by (kanske hela socknen) från ovan med hjälp av en drönare. Eva
Engström fick i uppdrag att ta fram kostnadsförslag.
LRF har tagit fram ett koncept som kallas – Nyckeltal i vardagen.
Det är ett dokumentationsmaterial där man kan registrera bygden
ur olika synvinklar exempelvis, hushåll, ungdomar, företag,
föreningsliv, offentlig service mm. LRF-lokalavdelning har tackat
ja till att delta som en av tre pilotplatser. Framtidsgruppen ser
detta som positivt. Intresserade i bygden är hjärtligt välkomna att
delta i projektet.
Framtidsgruppen utser Chatrine Schander Ljungquist som
ambassadör och representant för Biosfärområdet Östra
Vätterbranterna.
Anna Winbladh Wiktorsson vill avsäga sig uppdraget som
samordnare för Grannsamverkan. Vi söker nu en ny representant
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som kan ta över uppgiften. Alla funderar och lämnar förslag till
Stig Petersson.
Frågan med den indragna busslinjen Gränna-Duvebo-Tranås är
fortfarande aktuell och måste få en lösning. Vi följer upp hur
kommunen jobbar med frågan.
§9

Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp blir onsdagen
den 2017-12-06.

Mötesanteckningar 2017-11-01
…………………………….
Stig Petersson
Ordförande
…………………………….
Kristina Karlsson
Justerare
………………………………
Eva Engström
Sekreterare
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