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Kommundelsråd Bankeryd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bankerydshems sammanträdeslokal 18.15- 20.10
Plats och tid
Beslutande

Elisabeth Wahlström M § 12- 13
Tomas Tyngel

Kd

Göte Wahlström

S

Michel Senke

M

- 19.30

Birgitta Gustavsson S
Göran Fransson

S

Stefan Gustavsson

C

Övriga närvarande

Klas Gustavsson, Växjö Stift § 12

Utses att justera

Stefan Gustavsson (C)

Underskrifter

Paragrafer 12- 21

Sekreterare

Göte Wahlström
Ordförande

1 e vice ordf. Tomas Tyngel

Justerande

Stefan Gustavsson

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Sammanträdets öppnande

Klas Gustavsson, Växjö stift, hälsas välkommen för att ge en bild av
Stiftets egendomsförvaltnings arbete i stort och frågor kopplade till
Bankeryd i synnerhet.
Efter en inledande information övergick Klas Gustavsson till att
diskutera stiftets tankar rörande exploatering av tomten Bankeryd 1:1.
Väster om Bankeryds kyrka.
Inom ett område på ca. 22 ha mark har stiftet tagit fram ett underlag som
man önskar informera om och som innehåller byggplaner om ca 350400 tomter/ lägenheter. Detta inom ramen för en blandad bebyggelse
med stort socialt, ekologiskt och ekonomiskt tänkande vad gäller en
blandad boendesituation.
Planen är benämnd ” Kyrkbyn ” och skall ses som en helhetslösning där
befintlig verksamhet i form av Kyrkan, Hembygdsgård, nu avvecklad
Skolverksamhet, näraliggande industrier och nu befintlig
mangårdsbyggnad på Stommens gård inryms.
Växjö stift vill genom sin föredragning få kontaktytor för att under
våren/ sommaren komma i kontakt med politiken inom Jönköpings
kommun och kvällens information skall ses som ett led i att uppdatera
lokala politiken i Bankeryd.
Ordföranden tackade för en bred och bra information

§ 13

Upprop
Enligt ovan angiven närvarolista.
Härefter beslutade Kdr att till ordförande för kvällen utse Tomas Tyngel
samt att till sekreterare för kvällens möte utse Göte Wahlström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§14
Godkännande av dagordning
Den av ordföranden framarbetade dagordningen godkändes med följande
kompletteringar till punkt 20.
− Information om kommundelen till nyanlända.
− Trafikplatsen Kortebovägen – Björnebergsvägen

§15
Protokollsjustering
Till att justera dagens protokoll utsågs Stefan Gustavsson ( C )

§ 16.
Föregående mötes protokoll.
Kdr beslutade att förtydliga föregående mötes protokoll med följande
§6 Kdr ser Attarpsdammen som viktig för kommundelen och vill därför se ett
bibehållande av dammen samt att dess omgivning ges en bättre utformning än
vad som idag är rådande.
§6 Göte Wahlström informerade att han under dagen fått information om att
HSB kommer att delge Stadsbyggnadsnämnden planer om 80 lägenheter på
fastigheten ovanför järnvägen i anslutning till Bostadsrättsföreningen
Stationen.
Lägenheterna skall fördelas på hyresrätt och bostadsrätt i form av 2. 3 och 4
rums lägenheter
§ 17
Reflektioner över information från Klas Gustavsson. Egendomsförvaltare
vid Växjö stift.
Kdr diskuterade innehållet i informationen från Klas Gustavsson och såg den
som intressant.
En rad kända konfliktytor vad gäller marknyttjandet lyftes fram och
diskuterades

Justerandes signatur
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Kdr beslutade att företrädare för respektive parti tar med frågan till berörda
partigrupp inom kommunen
§ 18
Rapport från utvecklingsgruppen.
Ingen av företrädare från Kdr med anknytning till utvecklingsgruppen för
Bankeryd fanns närvarande. Någon avrapportering av läget i de olika projekten
kunde därför inte erhållas.
Göte Wahlström informerade att han, i samband med årsmöte inom
Hembygdsföreningen där information om vandringsled utmed Lillån gavs,
lyfte upp frågeställning om förutsättningarna för funktionsnedsattas möjlighet
att nyttja vandringsleden ventilerats i Utvecklingsgruppen. Beskedet från
Hembygdsföreningens representant i Utvecklingsgruppen var att sådana
hänsyn inte diskuterats.

§ 19
E- Postadresser Kommundelsrådet.
Fråga om E- postadresser till Kdr s ledamöter diskuterades utifrån föregående
mötes ställningstagande.
Efter att efterhört vad som gäller konstaterades att Kdr s E- postadress endast
är tillgänglig för ordföranden.
Efter diskussion beslutade Kdr att detta förhållande i rådande situation skall
anses tillfredsställande varför förändring i frågan inte är aktuell.

§ 20
Övriga ärenden
Tomas Tyngel lyfte frågan om Kdr skall ta en aktiv del i mottagandet av
nyanlända vad gäller information om kommundelen.
Kdr beslutade att detta ej är att se som en uppgift för Kdr men såg positivt att
enskilda medborgare och föreningsinitiativ tog aktiv del i integrationsarbetet
med information om kommundelens förutsättningar.

Michael Senke lyfte upp frågan om trafikplatsen vid KortebovägenBjörnebergsvägen.

Justerandes signatur
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Denna korsning trafikeras av många tyngre och långa fordon. Trafikplatsen
innebär vid in och utfart att fordon måste ta båda körfälten i anspråk.
Många fordon tvingas dessutom i förekommande fall backa för att lämna plats
och härigenom skapa osäkra trafikförhållanden.

Forts.§ 20
Kdr uppdrog åt Michael Senke att utveckla sin framtagna skrivelse inför
kommande sammanträde samt konstaterade att de av stadsbyggnadskontoret
framtagna trafiklösningar vid korsningen Kortebovägen – Björnebergsvägen
samt Kortebovägen – Villavägen skapat ytterligare problem för framförallt
busstrafiken..
§21
Mötets avslutning
Tjänstgörande ordförande avslutade mötet med att konstatera att kommande
Kdr blir 8/5 samt att ett offentligt möte rörande Attarpsdammen kommer, via
Miljö och hälsoskyddsnämnden, att avhållas i samrådsform den 29/3.

¨
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