
                                                                                                    

Adelöv Framtidsgrupp  

 Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande tf Stefan Gustafson  

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

§ 3 Till justerare valdes Anne-Sofie Hill 

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll. 

§ 6 Midsommarfirande i Tärenäs  
Dagen börjar kl 10.00 och då ska midsommarstången kläs. Kl 11.00 blir det 
dans, musiker är Johan Törnvall. Efter det serveras sill och potatis. Arrangör är 
AMOK och Hembygdsföreningen. 

    
                                                        

 
PROTOKOLL 

2018 06 05

!

Datum 2018 06 05 

Tid 19.00

Plats Adelövs skola

Närvarande 

Förhinder 

Stig Petersson ankom kl 20.00 
Uno Ljungberg 
Leif Ahx 
Anne-Sofie Hill 
Lisbeth Klint 
Stefan Gustafson 
Eva Engström  
Helena Karlsson 

Chatrine Schander Ljungquist 
Kristina Karlsson 
Gunilla Jansson  
William Malm 

ampetersson@yahoo.se 
uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
affihill@msn.com 
lisbetklint@hotmail.com 
ballarp.gustafson@outlook.com 
eva.engstromrf.se 
helena_torrarp@hotmail.com 

chatrine@mavie.se 
gladlattan@gmail.com 
gunilla.jansson44@gmail.com 
malmen860@live.se 
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§ 7 Nationaldagsfirande i Tärenäs 
                     Anne-Sofie Hill informerade om nationaldagsfirandet vid hembygdsgården den 

6.e juni kl 1500.  
Det börjar med att Tranås musikkår marscherar och spelar. Anne-Sofie hälsar 
välkommen och efter det blir det en minikonsert på 20 minuter. Landshövdingen 
Helena Jonsson håller ett tal. LRF arrangerar ett lotteri med närproducerade 
ätbara vinster samt en aktivitetsplats för barn där de kan köra minitraktorer. Det 
finns också en kaffeservering. 

                     Adelövs Framtidsgrupp och Linderås Komundelsråd är samarbetspartner. 
                     Det kommer att behövas fler frivilliga som hjälper till. 
                      

§ 8 Friskolans 10-års jubileum den 8/6 
Under dagen sker olika aktiviteter för barnen exempelvis kommer en en trollkarl 
vid 10-tiden, det kommer finnas en hoppborg, en 10-kamp samt 
musikunderhållning.  
Klockan 17.00 är allmänheten inbjuden. Då bjuds det på en rundvandring och 
man kan också titta på en utställning om skolan med urklipp från tidningar som 
handlar om skolan historia. Klockan 19.00 serveras en buffé.  
  

§ 9 Rapport från Landsbygdrådet.  
Kommunalrådet Anders Wilander deltog på senaste mötet. Diskussion finns om 
Landsbygdsrådets ska fortsätta drivas i nuvarande form. Frågan ska tas upp och 
behandlas i KSAU.  
                      

§ 10 Politisk debatt den 8 augusti i Adelövs skola  
Inbjudan är skickad till de politiska partierna om att reservera dagen.  
Vi behöver ordna högtalaranläggning, Lisbeth Klint ordnar kaffe.  
Mötet är öppet för allmänheten och du är hjärtligt välkommen att lyssna och 
ställa frågor till politiker i kommunen. 

                      
§ 11 Nästa möte i augusti är inställt och istället blir det politikerträff.  

Mötesanteckningar 2018-06-5  
 

                 
…………………………….  …………………………….  
Stefan Gustafsson  Anne-Sofie Hill 
Tf Ordförande  Justerare 

   

……………………………… 
Eva Engström 
Sekreterare  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