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Adelöv Framtidsgrupp
Datum

2018 12 05

Tid

19.00

Plats

Adelövs skola

Närvarande

Uno Ljungberg
Leif Ahx
Lisbeth Klint
Eva Engström
Helena Karlsson
Stefan Gustafson
Chatrine Schander Ljungquist
Gunilla Jansson

uno.ljungberg@outlook.com
leifahx@hotmail.com
lisbetklint@hotmail.com
eva.engstromrf.se
helena_torrarp@hotmail.com
ballarp.gustafson@outlook.com
chatrine@mavie.se
gunilla.jansson44@gmail.com

Förhinder

Anne-Sofie Hill
Stig Petersson
Kristina Karlsson
William Malm

affihill@msn.com
ampetersson@yahoo.se
gladlattan@gmail.com
malmen860@live.se

Protokoll
§1

Alla hälsades välkomna av tf ordf Stefan Gustafson

§2

Till mötets sekreterare valdes Eva Engström

§3

Till justerare valdes Uno Ljungberg

§4

Dagordningen godkändes

§5

Genomgång av förgående mötesprotokoll.
Inga noteringar

§6

Blommor till nyinflyttade
Framtidsgruppen har som tradition att varje år inför julhelgen hälsa nyinflyttade
i bygden välkomna med en blomma.
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Nu har vi inventerat nyinflyttade och fördelat upp vem som besöker vem med en
välkomstblomma. Helena inhandlar blommor och dom kan hämtas hos Helena
från och med den 14/12 efter klockan 18.

§7

Julmarknad
Upplevelsen är att årets julmarknad var mer än lyckad, välbesökt, fint väder och
allt fungerade bra. Vi tycker också att media har skrivit om marknaden på ett
mycket positivt sätt. Skolan tog som vanligt hand om parkeringen, i år var det
fler besökare och fler bilar än förra året. Intäkterna var över förväntan. Allt
överskott används och investeras i olika projekt i bygden. Skolan använder
intäkterna från parkeringen till aktiviteter som skolans elever tycker om och
önskar sig.

§8

Rapport från Landsbygdrådet.
Landsbygdsrådet har i en skrivelse till Kommunstyrelsen bett om att få bli
remissinstans för Kommunvisionen.
Framtidsgruppen vill själva vara en egen remissinstans och kan kanske tro att
Linderås, Gripenberg och Sommen också vill vara det.
Framtidsgruppen tar kontakt med arbetsgruppen för Kommunvisionen och
framför önskemål om att Framtidsgruppen också vill få en möjlighet att yttra sig
om Kommunvisionen, och att man ska tillfråga Kommundelsråden om de också
vill det.
Eva tar fram ett förslag på skrivelse.

§9

Övriga frågor
Allaktivitetshall
Arbetet med att hitta finansiering till Allaktivitetshallen har påbörjats. Ett flertal
föreningar i Adelöv har beslutat bidra med medfinansiering. Adelövs
Framtidsgrupp har också fått frågan.
Framtidsgruppen beslutar att
- bidra med 125 000 kr till Allaktivitetshallen, under förutsättning att alla andra
aktörer medfinansierar enligt den totala finansieringsplanen för bygget.
Grännarevyn – en plats i solen
Styrelsens- och Julmarknadsgruppens ledamöter med respektive bjuds in att
besöka 2019 års upplaga av Grännarevyn. Kl 17.00 den 12/1.
Helena samordnar arrangemanget.
Utvecklingsbolag
Det händer mycket i Adelöv just nu och många av aktiviteterna har koppling till
ekonomiska åtaganden. Under några år har det funnits en ny bolagsform
”Utvecklingsbolag” som fungerar som ett AB med den skillnaden att allt
överskott återinvesteras i bolaget. Eva och Chatrine fick i uppdrag att studera
den här företagsformen lite mera och rapporterar på nästa möte. Upplysningsvis
har SV/ Hela Sverige kan leva, tagit fram en kurs där man kan studera
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begreppet.

Skrivelse
Framtidsgruppen har gjort en skrivelse till KS med anledning av att Barn och
utbildningsförvaltningen i ett sparpaket för kommunens landsbygdsskolor har
beslutat halvera landsbygdsbidraget. I skrivelsen påpekar vi att neddragningen
drabbar inte bara skolan utan också kan få konsekvenser för hela bygden.
Vi beslutade att inte göra någon insändare till lokaltidningarna.
Grannsamverkan Stig har inte hunnit kontakta Martina Karlsson om Grannsamverkan
Skyltar i Adelöv
Chatrine har tagit reda på om Adelöv kan få egna ”Grevskapsskyltar” som visar
att vi ingår i Östra Vätterbranterna.
Det finns beslut på att det ska upp skyltar och vi avvaktar svar på när det ska
ske. Numera finns det en besökskarta på www.ostravatterbranterna.se
där Adelöv finns med.

§ 10

Nästa styrelsemöte blir den 9 januari. Kristina är fikaansvarig.

Mötesanteckningar 2018-12-05

…………………………….
Stefan Gustafson
Tf Ordförande

…………………………….
Uno Ljungberg
Justerare

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