
                                                                                                    

Adelöv Framtidsgrupp  

 Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av tf ordförande Stefan Gustafson  

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

§ 3 Till justerare valdes Helena Karlsson  

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll.  
Inga noteringar  

§ 6 Den planerade träffen den 16 oktober skjuts lite på framtiden. På träffen har vi 
tänkt att informera om nuläget för Kommunvisionen samt mejsla fram en egen 
och tydligare vision för Adelöv. Vi har nu fått höra att Kommunvisionen ska gå 
ut på remiss och då vill vi avvakta tills vi vet hur k-visionen är utformad plus att 

    
                                                        

 
PROTOKOLL 

2018 10 03

!

Datum 2018 10 03 

Tid 19.00

Plats Adelövs skola

Närvarande 

Förhinder 

Uno Ljungberg 
Leif Ahx 
Lisbeth Klint 
Eva Engström  
Helena Karlsson 
William Malm  
Stefan Gustafson  

Anne-Sofie Hill 
Stig Petersson  
Kristina Karlsson  
Chatrine Schander Ljungquist 
Gunilla Jansson

uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
lisbetklint@hotmail.com 
eva.engstromrf.se 
helena_torrarp@hotmail.com 
malmen860@live.se 
ballarp.gustafson@outlook.com 

affihill@msn.com 
ampetersson@yahoo.se 
gladlattan@gmail.com 
chatrine@mavie.se 
gunilla.jansson44@gmail.com
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vi då också kan utgå från det förslaget när vi diskuterar.  
 
  

§ 7 Rapport från Landsbygdrådet.  
Det finns inget att rapportera från Landsbygdsrådet.  

§ 8 Kassör Helena Karlsson föreslår att 25 000 kr förs över till Framtidsgruppens 
fasträntekonto.  
- Styrelsen beslutar att 25 000 kr ska föras över på fasträntekontot  
 

§ 9 Övriga frågor  
Det kommer behövas ytterligare något elverk till julmarknaden. William Malm 
tar fram förslag på lämpliga elverk. Julmarknaden är den 25 november.  
Eva gör klart listorna där vi kan samla in kontaktuppgifter på boende i Adelöv 
för att vi lättare ska kunna kommunicera via mejl och sms.  
Uno berättar att restaureringen av den gamla lövladan vid Hembygdsgården har 
påbörjats.  
Vi diskuterade en del kring nybyggnation av fastigheter i Adelöv. Kommunen 
har varit ute och inspekterat lämpliga tomter som kommer föras in i kommunens 
kartmaterial.  
Vi diskuterade också en del kring landsbygdsutvecklingsfrågor och hur och vem 
som på bästa sätt ska driva dessa frågor i kommunen. 

                 
   
§ 10 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 6 november OBS! nytt datum.  

Mötesanteckningar 2018-10-03  
 

                 
…………………………….  …………………………….  
Tf Stefan Gustafson  Helena Karlsson Justerare 

   

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