
    

Adelöv Framtidsgrupp  

 Protokoll 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson  

§ 2  Till mötets sekreterare valdes Eva Engström 

§ 3 Till justerare valdes Chatrine Schander Ljungquist 

§ 4  Dagordningen godkändes 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll. 

 
                                                        

 
PROTOKOLL 

2018 03 07

!

Datum 2018 03 07 

Tid 19.00

Plats Adelövs skola

Närvarande 

Förhinder 

Inbjudna 
gäster 

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

Kristina Karlsson 
Inga-Lill Andersson 

Jimmy Karlsson  
Kenneth Malm 
Mikael Wik

eva.engstrom@lrf.se 
ampetersson@yahoo.se 
uno.ljungberg@outlook.com 
leifahx@hotmail.com 
chatrine@mavie.se 
lisbetklint@hotmail.com  
gunilla.jansson44@gmail.com 
malmen860@live.se 
ballarp.gustafson@outlook.com 
helena_torrarp@hotmail.com 

gladlattan@gmail.com 
ingalillandersson60@gmail.com   
 
 
planerare på Tranås kommun
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§ 6 Framtidsgruppen har fått en förfrågan om det finns intresse i 
bygden av att hyra bostäder om möjligheten finns. För att starta 
upp en byggprocess behöver vi veta om det finns några tänkbara 
tomter för byggnationen. Vi bjöd in Jimmy Karlsson till mötet för 
att han ska kunna bilda sig en uppfattning om byggprocessen. 
Jimmy kommer att vara behjälplig i samverkan med Plan och 
bygg på kommunen för att skissa på tänkbara tomter. Jimmy 
berättade också om hur kommunen går vidare med den LiS-
rapport som färdigställts. Tanken är att den ska ingå i 
Översiktsplanen som just nu håller på att revideras. Ö-Planen 
kommer förmodligen efter samråd och beslut i KF vara klar under 
senare delen av 2019. 

§ 7 Påskmarknad  
Vi träffas lördagen den 24 mars klockan 9.00 för att bygga 
marknadsstånden och dekorera området, vi bjuder på fika.  
På söndagen den 25:e träffas vi vid 8-tiden för att lägga på 
presenningar och fixa det sista. Alla är hjärtligt välkomna att 
hjälpa till.  

§ 8 Årsmöte 
Kallelsen delas ut i brevlådorna under veckorna 11–12.  

§ 9 Hela ”Sverige ska leva” har sitt årsmöte den 10 mars. Chatrine 
och Johan Schander Ljungquist representerar Framtidsgruppen. 

§ 10 Rapport från Landsbygdsrådet  
Landsbygdsrådet har bjudit in Anna Theorell från Värnamo till ett 
möte där också Karin Semberg, kommundirektör och Jimmy 
Karlsson, planerare på T-ås kommun är inbjudna. Anna jobbar 
som landsbygdutvecklare, hon ska berätta om hur man i Värnamo 
framgångsrikt bedriver landsbygdsutveckling.  

§ 11 Skolans 10 årsjubileum 
Adelövs Friskola söker sponsring till sitt 10-årsjubileum. Skolan 
vill erbjuda alla Adelövsbor en trevlig eftermiddag-kväll för att 
fira jubileet. Adelövs Framtidsgrupp ställer sig positiv till att 
bidra med sponsring av eventet.  
Stefan Gustafsson och Helena Karlsson är Framtidsgruppens 
representanter till den arbetsgrupp som jobbar med eventet.  

§ 12 Övriga frågor  
Östra Vätterbranterna arrangerar kurser om solel. Nu undrar de 
om vi vill genomföra en tvådagarskurs här i Adelöv. Vi ber att få 
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in förslag på datum för en kurs och hjälper till att marknadsföra 
kursen på www.adelov.se. Kurserna är kostnadsfri.  
 
Göran Jonsson och Chatrine Schander Ljungquist har lagt upp en 
ny hemsidan för www.adelov.se. På den nya sidan finns en 
evenemangskalender. Framtidsgruppen beslutade att bygdens 
föreningar, organisationer, kyrkor, partier och församlingar ska 
kunna annonsera i kalendern. Om man annonserar måste mötet 
vara öppet för alla som vill delta. Kontakta Chatrine eller Göran 
om du vill lägga in ett evenemang.  
 
Sommenbygd - Vätterstrand har flyttat sitt kontor till Norraby vid 
Tranåsbaden Nu finns det möjlighet att söka för större belopp, 
tidigare fanns en övre gräns på 40 000 kr  
 

§ 13 Nästa möte är Årsmöte för i Adelövs Framtidsgrupp tisdagen  
den 2018-04-03 Vi bjuder på kaffe 

Mötesanteckningar 2018-03- 07   

                 
…………………………….  …………………………….  
Stig Petersson  Chatrine Schander Ljungquist 
Ordförande   Justerare 

   

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

http://www.adelov.se

