PROTOKOLL
2017-12-13

Adelöv Framtidsgrupp
Datum

2017-12-13

Tid

19.00

Plats

Adelövs skola

Närvarande

Eva Engström
Stig Petersson
Uno Ljungberg
Helena Karlsson
Leif Ahx
Chatrine Schander Ljungquist
Lisbeth Klint
William Malm

eva.engstrom@lrf.se
ampetersson@yahoo.se
uno.ljungberg@outlook.com
helena_torrarp@hotmail.com
leifahx@hotmail.com
chatrine@mavie.se
lisbetklint@hotmail.com
malmen860@live.se

Förhinder

Gunilla Jansson
Kristina Karlsson
Stefan Gustafson
Inga-Lill Andersson

gunilla.jansson44@gmail.com
gladlattan@gmail.com
ballarp.gustafson@outlook.com
ingalillandersson60@gmail.com

Protokoll
§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson

§2

Till mötets sekreterare valdes Eva Engström

§3

Till justerare valdes William Malm

§4

Dagordningen godkändes

§5

Genomgång av förgående mötesprotokoll.
Stig Petersson tar kontakt med det företag som planerar att bygga
fastigheter i Linderås och Gripenberg och bjuder in dem till
nästkommande möte. Vi frågar också om Fastighetsföreningen
vill ansluta.
Vi planerar också att bjuda in Plan och bygg samt Jimmy
Karlsson till februarimötet för att diskutera LiS-rapporten och
andra utvecklingsmöjligheter för Adelöv, exempelvis få
klartecken på tomter som redan nu finns till salu.

§6

Julmarknaden
Julmarknaden var välbesökt. Kyrkan hade 150 besökare på
gudstjänsten och 70 personer på evenemanget efter marknaden.
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Vi uppskattar att vi totalt hade 2 400 besökare på marknaden.
Efter att alla räkningar är betalda har vi kvar ett netto på cirka
36 000 kr, intäkterna kommer från chokladhjulet, glögg och
korvståndet, marknadshyra samt serveringen.
Totalt är vi väldigt nöjda med marknaden.
Förbättringsmöjligheter finns ju alltid som exempelvis att finlira
lite mer på placeringen av marknadsstånden till nästa gång.
Elen – fungerade inte så bra. Vi måste hitta en bättre lösning med
elverken till nästa gång.
Minicaféet uppskattas av alla och får mycket beröm.
Eva skriver ett tack för hjälpen i Tranås Tidning och
Tranås-Posten.
§7

Landsbygdsrådet
Ingen nytt att rapportera

§8

Ekonomi
Framtidsgruppen ekonomi är fortsatt god.

§9

Nyinflyttade
Vi brukar dela ut en julblomma till nyinflyttade i bygden. Helena
Karlsson köper blommor och områdesansvariga kan hämta dem
hos Helena på fredag den 15:e på eftermiddagen.

§8

Övriga frågor
Anna Winbladh Wiktorsson vill avsäga sig uppdraget som
samordnare för Grannsamverkan. Vi söker nu en ny representant
som kan ta över uppgiften. Alla funderar och lämnar förslag till
Stig Petersson.

§9

Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp blir onsdagen
den 2018-01-10.

Mötesanteckningar 2018-12-13
…………………………….
Stig Petersson
Ordförande

………………………………
Eva Engström
Sekreterare

…………………………….
William Malm
Justerare
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