JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommundelsråd Månsarp-Taberg
Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-08

Bergsgården Taberg 2016-08-08 kl.19:00-20:35

Beslutande

Ordförande Monika Eriksson (S)
1:e vice ordförande Sven-Inge Weidby (S)
Angelika Danielsson (S)
Karl-Olof Fransson (S)
Inger Sjölander (S)
2:e vice ordförande Lennart Edlund (KD)
Lars-Åke Bertilsson (M)

Övriga närvarande

Paragrafer § 11 - 18
Underskrifter

Sekreterare

Inger Sjölander
Ordförande

Monika Eriksson
Justerande

Lars-Åke Bertilsson (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 12 Till protokolljusterare väljs Lars-Åke Bertilsson.
§13 Föregående protokoll föredras,
Trappan vid Björkallén är ej åtgärdad. Inger Sjölander talar med tekniska kontoret. Busskur vid hållplatsen mot
Månsarp, det är Henrik Zetterholm som är kommunens representant i länstrafiken. Inger Sjölander ringer för att
höra hur långt ärendet har kommit.
Toalett frågan diskuteras. Hur ska vi gå tillväga för att få en toalett nere vid turistinformationsplatsen?
Ersättningen vid café toalett? Inger Sjölander hör med tekniska kontoret. Lennart Edlund talar med Johan lind.
Öppet möte vi ska vänta med detta till våren.
Vägen till gruvan ej klar, markägaren och kommunen kommer inte överens
Palmbergsvillan är till salu kyrkofullmäktige beslut finns från maj 2016.
§ 14 Rapporter:
Kommunen har beslutat att det är sekreteraren ska skriva protokoll, ej Nk-Bo.
Allt information finns på kommunens hemsida.
Vid Huskvarna möte gavs information om Alu-arbetare, Monika Eriksson och Lennart Edlund träffade
kommundelsrådet, men ingen återkoppling har gjorts.
Elmia angående höghastighetsjärnvägen. Monika Eriksson, Sven-Inge Weidby och Inger Sjölander var
närvarande.
Tahe-området karta finns Olivingatan Flerfamiljshus kedjehus parhus mf.l. ska byggas.
Myresjö-hus har köpt området. Samrådsmötet den 8:e september 18:30 på TSK.
Bygga en ny mast på berget, den gamla rivs när den nya är klar.
§ 15 Öppet Möte vi väntar till våren. Det ska bli ett Samrådsmöte den 8:e september på Idrottsplatsen kl.18:30.
Kommundelsrådet skall medverkapå samrådsmötet enligt §14.
§ 16 Övriga frågor:
Brev som har försvunnit i postutdelningen. Detta innebär att man inte får meddelande om en aktuell händelse.
ALU-gruppen, innan stationen i Månsarp innan Bondstorpsvägen hänger träd som skymmer sikten. Det finns
mycket arbete till en ALU-grupp anser vi i rådet.
§ 17 Nästa möte 26:e september kl.19:00 i Bergsgården.
§ 18 Ordföranden förklarar mötet avslutat 20.35
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