JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommundelsråd Skärstad - Ölmstad
Plats och tid

Flättinge Gårdskafé

Beslutande

Per Byrmo (KD)
Andreas Davelid (FP)
Lilian Johansson (S)
Leif Jonsson (S)
Roland Malmberg (KD)
Elisabet Matsson (M)

Ej närvarande

Sten – Göran Yngvesson (S)
Åke Haraldsson (C)
Lis Deichmann (S)
Sven Lindqvist (C)
Josef Zetterberg (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-13
kl. 18:30-21:00

Övriga närvarande

Paragrafer 28 - 39
Underskrifter

Sekreterare

Per Byrmo
Ordförande

Roland Malmberg

Justerande

Leif Jonsson
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§ 28

Mötets öppnande
Roland Malmberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 29

Val av sekreterare
Per Byrmo valdes till sekreterare för dagens och kommande möten. Roland
Malmberg valdes till vice sekreterare för kommande möten.
§ 30
Val av protokolljusterare
Leif Jonsson valdes att justera protokollet.
§ 31
Dagordning
Dagordning för dagens möte fastställdes och godkändes.
§ 32
Byggnation i Skärstad.
Mötet föregicks av en träff med Rolf Edvardsson i Skärstad, där han informerade
om sin planerade byggnation strax norr om skolan. Han räknar med att, efter
många turer med byggnadsnämnden, få bygglov under denna vecka. Rolf gjorde
en mycket intressant föredragning. Vi uttryckte vår uppskattning och tycker att det
är viktigt att byggnationen påbörjas eftersom det är brist på lägenheter i vår
kommundel. Vidare är det viktigt att kommunen skyndsamt handlägger ärenden
angående byggnationer.
§ 33
Informations- och utbildningsträff
Åke, Roland, Leif och Per har varit på en träff i rådhuset 9/6 där bl.a. Ann-Marie
Nilsson talade om kommundelsrådens uppdrag och arbetsformer. Roland
informerade övriga. Det uppmanades att bilda nya grupper för att driva vissa
frågor framåt. Vi anser att det räcker med de befintliga grupperna som redan finns.
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§ 34
Erhållna svar från kommun och trafikverket
Vi har fått svar både från Stadsbyggnadskontoret och trafikverket angående vår
skrivelse om behovet av gång- och cykelväg mellan Skärstad och Gränna. Båda är
positiva till förslaget men ingen vill i nuläget prioritera detta, utan vill att den
andra parten ska driva och i huvudsak bekosta projektet. Vi beslutar att aktivt
driva frågan framåt.
Vi har i skrivelse till kommunen påpekat behovet av en säker GC – väg på
resterande del av Tunnlandsvägen i Kaxholmen. Något svar har inte kommit. Vi
driver frågan vidare.
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till kommundelsrådets förslag att
anordna ordentliga pendelparkeringar i Ölmstad och Skärstad. De har för avsikt att
tillsammans med Trafikverket undersöka förutsättningarna för detta.
Vi har i skrivelse till kommunen den 29 februari 2016 bett kommunen att
undersöka möjligheterna att återskapa badplatsen i Bunn. Något svar har inte
inkommit. Vi önskar att kommunen kontaktar berörda markägare och skyndsamt
verkar för en lösning.
§ 35
Remissyttrande
Vi har fått möjlighet att yttra oss om förslag att bilda ett naturreservat,
”Kaxholmens Lövskog”. Området används bl.a. mycket av barn för lek och
lärande. Viktigt därför att området har en kontinuerlig tillsyn för undanröjande av
farliga träd och grenar som barnen lockas att leka med. Viktigt också att IK
VISTA:s verksamhet i området inte påverkas negativt nu och i framtida
aktiviteter. Vi reserverar oss mot förslaget och förordar att området, tillsammans
med markägaren avsätts som ett ”frivilligt naturreservat” med skötsel.
§ 36
Arbetsmarknadsavdelningen
Kommunen bjöd in till en träff i Huskvarna där kommundelsråden uppmanades att
komma med förslag på lämpliga aktiviteter för de 5 arbetslagen som finns inom
naturvård. Leif, Lillian och Åke var där. Åke har svarat och uttryckt vår positiva
inställning till förslaget och lämnat ett antal förslag på lämpliga arbetsuppgifter i
vår kommundel.
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§ 37
Ölmstaddagen 4/6
Åke var med på Ölmstaddagen och informerade om kommundelsrådets
verksamhet och invånarnas möjlighet att påverka genom oss.
§ 38
Höghastighetsjärnvägen
Vi har fått en inbjudan till seminarium om utveckling i Jönköping, bl.a. om hur
höghastighetsjärnvägen kommer att påverka oss. Leif åker på seminariet.
§ 39
Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. Ordföranden
uttryckte även vårt tack till Flättinge Kafé och dess personal för gott fika och
möjligheten att ha sammanträdet i deras trevliga lokaler.
Mötet avslutades 21:00.

Kommande möten
8/9
14/11
Plats och tid meddelas i kallelsen.
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