JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommundelsråd Månsarp-Taberg

Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

Bergsgården Taberg 2017-08-22 kl.19:00-20:30

Beslutande

Ordförande Monika Eriksson (S)
1:e vice ordförande Sven-Inge Weidby (S)
Karl-Olof Fransson (S)
Inger Sjölander (S)
Angelika Danielsson (S)
2:e vice ordförande Lennart Edlund (KD)
Eva Berntsson (KD)
Gösta Wern (C)

Övriga närvarande

Paragrafer § 19-28
Underskrifter

Sekreterare

Inger Sjölander
Ordförande

Monika Eriksson
Justerande

Angelika Danielsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 20 Till protokolljusterare väljs Angelika Danielsson.
§ 21 Föregående protokoll föredras och läggs till handlingarna.
§ 22 Skrivelser att eventuellt skicka till Jönköpings kommun.
Den borttagna trappan vid Björkallen. Förste vice ordförande bjuder ut ansvarig tjänsteman.
Tidsplan för cykelväg, Nissanvägen , Bergslagsvägen och Tahevägen, undersöks se cykelplanen..
Presidiet ska begära information angående JRAB:s etablering på Målön.
Presidiet ska begära information angående tomt på Taklas industriområde då naturvägen har försvunnit.

§ 23 Rapporter
Ny kontakt man för kommundelsrådet Kristina Andersson.
Beslut om att ändra gränsen för naturreservatet Taberg i Jönköpings Kommun. Dossier nr.0680-02-211
Kommundelsrådet har lämnat remissvar angående bostadsförsörjning programmet.
Samrådsmöte den 30:e augusti 18:30 på Sörgården.
Namnförslag Sörsjövägen från kommundelsrådet, på det nya området vid lilla Åsa 23:165.

§ 24 Utestående frågor från tidigare möten.
Toalett i centrum, är inte anlagd än, ska höra med lokala utvecklingsgruppen.
Blir det inget resultat får vi göra en ny framställan.
Naturvårdsgruppen har inte bildats än, hör vidare med kommunen. Gångväg till gruvan är ej färdigställd fortsatt
behandling sker.

§ 25 Lokala utvecklings gruppen
Lokala utvecklingsgruppen har inte haft något sammanträde än.
§ 26 Övriga frågor
Stenras söder om kraftstationen, vi undersöker vidare vad som har hänt. Tre ledamöter från rådet inspekterade
platsen och fann att stenarna var borttagna.
Presidiet får i uppdrag, angående byggnation i Månsarp av flerfamiljshus och/eller marklägenheter i form av
radhus, skriva till NK-BO i detta ärende. Ordföranden i KDR ringer till kontaktcenter angående skymda
vägkorsningar.

§ 27 Nästa möte 17-10-16 kl. 19:00 i Bergsgården
§ 28 Ordföranden förklarar mötet avslutat klockan 20:30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

