JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommundelsråd Månsarp-Taberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-07

Plats och tid

Tabergtopp 2017-12-07 kl.17:30-18:30

Beslutande

Ordförande Monika Eriksson (S)
1:e vice ordförande Sven-Inge Weidby (S)
Karl-Olof Fransson (S)
Inger Sjölander (S)
Pär Aronsson (M)
Lars-Åke Bertilsson (M)
2:e vice ordförande Lennart Edlund (KD)
Eva Berntsson (KD)
Gösta Wern (C)

Övriga närvarande

Paragrafer § 41 -50
Underskrifter

Sekreterare

Inger Sjölander
Ordförande

Monika Eriksson
Justerande

Karl-Olof Fransson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 42 Till protokolljusterare väljs Karl-Olof Fransson.
§ 43 Föregående protokoll från 2017-10-16. Cykelplanen är klar. Cykelväg till skolan Nissanvägen finns ej med
i cykelplanen. Kriterier för cykelvägar finns. Har vi punkter som vi i kommundelsrådet vill ska vara med
meddelar till statsbyggnadsavdelningen.
Skrivelsen till statsbyggnad nämnden angående hastighetsdämpande åtgärder i Tabergs centrum.
Protokollet läggs till handlingarna.
§ 44 Öppet möte våren 2018. Förslag v9-10. Ärenden till mötet, Cykelvägar och skola. Presidiet bestämmer
vem vi ska bjuda in.

§ 45 Skrivelser
Har inte kommit några skrivelser.

§ 46 Rapporter
Utvecklingsgruppens sammanträde
Tabergåledens dag 2018-05-05 med det traditionella programmet.
Oskars stenen behöver göras iordning riktigt.
Gamla kyrkvägen behöver skyltas i båda ändarna så att folk hittar den.
Gångvägen till gruvan ,vi har fått svar och det är på gång nu ,
Bergtempelleden och masugnsleden behöver repareras.
Cykelväg till Torsvik.
Norrskogsgölen behöver ny namnskylt, då den befintliga har förstörts.
Brun vit skyltning.
Lekplats på toppen
Ställplats Tabergtopp och Åsasjön..
Svar har inkommit från kommunrevisionen angående granskningsärende gällande överlåtelse av mark samt
servitutsavtal berörande Lindkvists Fastighets förvaltnings Ab, jönköpings kommun samt Jönköpings energi och
förvaltningschef tekniska kontoret Tomas Bergholm på mail,

§ 47 Möten under 2018 blir följande datum 6 februari, 28 maj, 20 augusti,23 oktober och 10 december.
§ 48 Nästa möte 2018 02 06 kl.19:00 plats Bergsgården Taberg
§ 49 Övriga frågor Närpolisen har dragits i här i Tabergsdalen enligt en näringsidkare i Dalen.
Kommundelsrådet till skriver kommunalråden i detta ärende, en ledamot valdes att skriva.
Presidiet bjuds in till rådhuset torsdagen den 14 december 2017 kl.14:30 Program:
Bostadbyggande och befolkningutveckling
Verksamhets och investeringsplan 2018-2020 samt budget 2018
Information från stadkontoret
§ 50 Ordföranden förklarar mötet avslutat klockan 18:30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

