PROTOKOLL
2018-01-10

Adelöv Framtidsgrupp
Datum

2018-01-10

Tid

19.00

Plats

Adelövs skola

Närvarande

Eva Engström
Stig Petersson
Uno Ljungberg
Leif Ahx
Chatrine Schander Ljungquist
Lisbeth Klint
Gunilla Jansson

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

Förhinder

Kristina Karlsson
Stefan Gustafson
Inga-Lill Andersson
William Malm
Helena Karlsson

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

Inbjudna gäster Henrik Widenborg, Tranhem
Leif Äng, Tranhem

Protokoll
§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson

§2

Till mötets sekreterare valdes Eva Engström

§3

Till justerare valdes Uno Ljungberg

§4

Dagordningen godkändes

§5

Genomgång av förgående mötesprotokoll.

§6

Vårens/höstens aktiviteter
Framtidsgruppens årsmöte infaller den 3 april. Vi får alla fundera
på vem vi vill bjuda in som gäst och föredragshållare.
Planeringen för Påskmarknaden den 25 mars har startat upp.
Det är valår i år. Brukligt är att Framtidsgruppen bjuder in
representanter för Tranås kommuns alla politiska partier.
I år planeras mötet till den 8 augusti.
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§7

Landsbygdsrådet
Ingen nytt att rapportera

§8

Tranhem
Henrik Widenborg och Leif Äng driver tillsammans företaget
Tranhem. De båda har under en tid projekterat för byggnation av
hyreshus/lägenheter i Gripenberg och Linderås. Vi bjöd in dem
till Framtidsgruppens möte för att höra oss för om intresse finns
för likande projektering i Adelöv.
Henrik berättar att de båda har ett genuint intresse av att bygga på
landsbygden. De bygger hus som är så kallade nollhus, alltså
husen drar väldigt lite energi och har bland annat solceller på
taket. De är mycket måna om att boende på orten ska vara
delaktiga i byggprocessen både före och under tiden som husen
färdigställs. Det lokala engagemanget gör det trivsammare och
skapar bättre gemenskap.
Det finns ett intresse från deras sida att projektera bostäder i
Adelöv också.
I ett första steg kommer vi att prata med markägare om intresse
finns att upplåta mark. Denna inventering kommer påbörjas
omgående. Om inventeringen visar att det finns byggbar mark
bjuder Framtidsgruppen in till ett informationsmöte, troligtvis
under april månad så att alla vi Adelövsbor kan få veta mer.

§9

Övriga frågor
Anna Winbladh Wiktorsson vill avsäga sig uppdraget som
samordnare för Grannsamverkan. Vi söker nu en ny representant
som kan ta över uppgiften.
Vi planerar att bjuda in Plan och bygg samt Jimmy Karlsson till
ett senare möte för att diskutera LiS-rapporten och andra
utvecklingsmöjligheter för Adelöv som exempelvis få klartecken
på tomter som redan nu finns till salu. Förslagsvis bjuder vi in till
mötet i februari.
Framtidsgruppen fortsätter att träffas den första onsdagen i varje
månad.

§ 10

Nästa möte i Adelövs Framtidsgrupp blir onsdagen
den 2018-02-07. Leif Ahx är fixar fika
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Mötesanteckningar 2018-01-10
…………………………….
Stig Petersson
Ordförande

………………………………
Eva Engström
Sekreterare

…………………………….
Uno Ljungberg
Justerare

3(3)

