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Adelöv Framtidsgrupp
Datum

2018 10 06

Tid

19.00

Plats

Adelövs skola

Närvarande

Uno Ljungberg
Leif Ahx
Lisbeth Klint
Eva Engström
Helena Karlsson
William Malm
Stefan Gustafson
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
ampetersson@yahoo.se
gladlattan@gmail.com
chatrine@mavie.se
gunilla.jansson44@gmail.com

Förhinder

Anne-Sofie Hill

affihill@msn.com

Protokoll
§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson

§2

Till mötets sekreterare valdes Eva Engström

§3

Till justerare valdes Leif Ahx

§4

Dagordningen godkändes

§5

Genomgång av förgående mötesprotokoll.
Inga noteringar

§6

Kommunvisionen
Vi har inte lyckats få något ytterligare besked om hur arbetet med
Kommunvisionen fortlöper och om, när och till vem visionen ska skickas och
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vilka som kan ge ett remissyttrande.

§7

Julmarknad
Arbetet med planering och förberedelser inför Adelövs julmarknad den 25
november pågår för fullt. Det har börjat droppa in anmälningar från knallar.
Som vanlig är vi i stort behov av hjälp med allt och det mesta. På lördagen den
24:e träffas vi kl 9.00 och bygger marknadsstånden och julpyntar. Vi bjuder alla
medhjälpare på gott fika med kaffe och äggmacka.
På söndagen behöver vi hjälp med korvgrillning, chokladhjul, glöggståndet och i
serveringen. Vill du hjälpa till med städning efter kl 16.00 så är det tacksamt. Vi
behöver också hjälp med att plocka ner marknadsstånden.
Vi brukar hjälpa till i tvåtimmarspass så ingen behöver stå en hel dag. Är du
intresserad kontakta Lisbeth Klint, 072-577 10 15 eller Helena Karlsson,
073-430 76 73
Helena kontaktar vägverket och frågar om de tror att brorenoveringen hinner bli
klar före marknadshelgen.

§8

Rapport från Landsbygdrådet.
Nu finns det möjlighet att söka projektstöd hos Sommenbygd Vätterstrand
utöver de checkar som finns idag med ett maxbelopp på 40 000 kronor. Med en
tydlig ansökan om vart stödet ska gå och vad det ska användas till kommer det
vara möjligt att söka ett större belopp än de nuvarande checkarna.

§9

Övriga frågor
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. Klart till årsstämman.
Skolan
Barn och utbildningsförvaltningen har i ett sparpaket för kommunens skolor
beslutat halvera landsbygdsbidraget till kommunens landsbygdsskolor. Detta
innebär att Adelövs friskola får cirka 300 000 kr mindre inför kommande läsår.
Förvaltningen ser över om det är möjligt att istället öka på elevpengen.
Detta är inget lyckosamt beslut för skolans verksamhet och styrelsen beslutade
att
- Göra en skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden.
- Skriva en insändare till lokaltidningarna
- Stämma träff med KSAU
En arbetsgrupp Stig Petersson, Helena Karlsson, Stefan Gustafsson, Chatrine
Schander – Ljungquist och Eva Engström fick i uppdrag att jobba med besluten.
Grannsamverkan Linderås har haft ett möte ett möte om Grannsamverkan där polisen var med och
informerade. Stig Petersson tar kontakt med Martina Karlsson samordnare för
Grannsamverkan och sonderar möjligheten att arrangera ett liknande möte i
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Adelöv också.
Skyltar i Adelöv
Kommunen planerar att placera välkomstskyltar vid in- och utfarten på 133:an.
Stefan Gustafsson tycker att vi också ska försöka få skyltar på plats som visar att
Adelöv också tillhör ”Grevskapet”. Chatrine tar med sig frågan till ett möte för
”Fokusområde Turism och Friluftsliv” i Östra Vätterbranterna där också
Destination Jönköping ingår. Chatrine frågar också om det är möjligt att få med
information om Adelöv på besökskartor för Biosfärområdet.

§ 10

Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 5 december

Mötesanteckningar 2018-11-06

…………………………….
Stig Petersson
Ordförande

…………………………….
Leif Ahx
Justerare

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