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Stig Petersson
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Ina Nord
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Kristina Karlsson
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uno.ljungberg@outlook.com
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Förhinder

Stefan Gustafson

ballarp.gustafson@outlook.com

§1

Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson.

§2

Till protokollförare valdes Maria Balfoort.

§3

Till justerare valdes Martin Harrysson.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Ingen datum bestämdes än för Vintermarknaden. Ina kollar med Svenska Kyrkan och
kommer med förslag.
Framtidsgruppen kommer ta ansvar för städningen av idrottshallen på onsdagar under
vårterminen 2022. Ett schema kommer läggas upp i senare skede, samt lösningen med
nyckel.
Kopieringsmaskin /bildkanon – Stig har inte haft kontakt med Jens än.

§6

Skrivelse som inkom efter årsmötet
Inkommet brev från Annelie Tagesson med tankar och funderingar kring lediga tomter.
Vi bestämde att Marian ber Stefan att ställa upp ett brev till markägaren för att
informera dem om kommunens planer samt erbjuda våran hjälp i hela processen. Om
det finns markägare som är intresserade av att sälja kommer Framtidsgruppen ordna ett
möte med kommunen.

1(2)

Protokoll Styrelsemöte
§7

2021 11 02

Gruva Norra Kärr
...en av världens största fyndigheter av tunga sällsynta jordartsmetaller, metaller som
behövs i smartphones, plattor och grön teknik.
Det kanadensiska bolaget Leading Edge Materials med svenska dotterbolaget Tasman
Metals AB (tidigare Tasmet AB) har genomfört omfattande provborrningar och
redovisat gruvplaner i Norra Kärr.
Den 5 maj 2021 beslutade bergsstaten att avslå Leading Edge Material Corp ansökan
om bearbetningskoncession. Motiveringen är att det krävs ett Natura2000-tillstånd
enligt Miljöbalken (7 kap 28 a §) innan beslut om bearbetningskoncession kan ges.
Tasman metals AB (numera kallar de sig GREENNA Mineral AB) har gått ut med att
de har ändrat sin planerade verksamhet i Norra Kärr. Det kommer bli ett nytt projekt där
planen verkar vara att flytta bygget av en separeringsanläggning från gruvområdet till
Luleå. Alltså planeras det enbart torrdeponier i Norra Kärr och kommer de kemiska
processerna med starka syror förmodligen flyttas till Luleå.
Det kan bli max 100 lastbilar per dag, som kommer åka en ny väg, norr om gruvan
paralellt E4.

§8

Övriga frågor
Adelövs Friskola har skickat förfrågan om att gå med i ett medlemskap.
Vi alla tycker att Framtidsgruppen ska det, eftersom vi anser det som vårt mål att stötta
skolan.
Ina undrar var hjärtstartare finns och varför de inte syns i appen SMS livräddare.
Det finns en hjärtstartare i församlingshemmet i Adelöv, men eftersom den är inlåst så
syns den inte i appen. Den som sitter på skolan borde synas, samt den som finns i
Tärenäs. Uno fick i uppgift att kolla hur de är registrerade.
Sen lyfte Ina frågan om det finns någon plan på elstolpar i byn. Frågan diskuterades
men vi tog inget beslut om det.
Styrelsemedlemmar uppmanades att fundera över vem som är nyinflyttade i Adelöv
under det gångna året. Framtidsgruppen kommer ordna en julblomma till dem.

§9

Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 7:e december 2021 kl 19.00 .
Ansvarig för fika är Uno.

Adelöv 2021-11-02

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

…………………………….
Maria Balfoort
Sekreterare

………………………………
Martin Harrysson
Justerare

2(2)

