JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommundelsråd Norra Mo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

Plats och tid

Topstugan Taberg kl 17.30-19.30

Beslutande

Ingemar Levinsson (C)
Annelie Hagstrand (C)
Camilla Brinkman (KD)
Thomas Wermö (M)
Fredrik Lantz (M)
Mikael Swahn (S)
Greger Melin (S)
Kenneth Falk (S)
Bengt Faleskog (L)

Övriga närvarande

Camilla Brinkman

Utses att justera
Underskrifter

Paragrafer 32-41

Sekreterare

Kenneth Falk
Ordförande

Annelie Hagstrand
Justerande

Camilla Brinkman

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-12

§ 32
Mötet öppnades av ordförande Annelie Hagstrand
§ 33
Till sekreterare för mötet valdes Kenneth Falk
§ 34
Till justerare av dagens protokoll valdes Camilla Brinkman
§ 35
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 36
Rapporter från socknarna: sorter och återvinningsanläggningen är nu klar och
invigd i Bottnaryd. Grävning för fiberkabel har påbörjats i Ryd. I övrigt inget
att rapportera från socknarna.
§ 37
Gatubelysning i Bottnaryds tätort. Från boende i tätorten har inkommit
önskemål om översyn och på vissa platser förbättring av gatubelysningen.
Beslöts att sekreteraren tillskriver tekniska kontoret för att utverka en översyn
av nämnda belysning
§ 38
Övriga frågor: Bengt Faleskog presenterade skrivelser till tekniska kontoret. En
skrivelse angående priser för industrimark med önskemål om oförändrat pris
och en skrivelse med önskemål om begränsad höjning av priset för
småhustomter. Kommundelsrådet beslöt att stödja förslagen i skrivelserna.
Kopior på skrivelserna bifogas protokollet.
§ 39
Bottnaryds vägförening, utvecklingsgruppen och kommundelsrådet efterlyser
en harmonisering av biljettpriserna i kollektivtrafiken. I nuläget varierar
biljettpriserna kraftigt beroende på om resa sker inom länet eller är
gränsöverskridande. Detta missgynnar landsbygden och innebär att privatbilar
nyttjas i stor utsträckning. En skrivelse i ärendet har författats av ovan nämnda
organ och tillsänds Region Jönköpings län. En kopia av skrivelsen bifogas
protokollet.
§ 40
Fastställdes dagar för rådets sammanträde 2017: 20 feb, 29 maj, 25 sept och 11
dec.
§ 41
Mötet avslutades av ordförande kl 19.30 varefter ett julbord avnjöts.
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