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§ 24.

Mötets öppnande.

Ordförande Anders Jarl hälsar välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.
§ 25.

Godkännande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkänns.
§ 26.

Val av Justerare och sekreterare för mötet.

Till att justera dagens protokoll valdes Kenth Rossler och till sekreterare C-J Hammarlund.
§ 27

Föregående mötes protokoll.

Protokollet från den 12 april 2016 lästes upp och lades till handlingarna.
§ 28

Ny mailadress.

Ordf. inf. om att Kommundelsrådets har fått en mailadress:
kommundelsradet-tenhult@jonkoping.se

Idag är det oklart vilka som har och får tillgång till denna.

Beslöt att ordf. sänder den inf. vidare enl. gamla sändlista som berör vår kommundel tills vi
har fått klart vilka som får tillgång till den aktuella mailadressen.
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§ 29

Boende för nyanlända i Tenhult.

De av Kdr. ledarmöter som var närvarande på informationsmöte, ang. byggnation av en
fastighet för nyanlända i Tenhult, den 19 april i Tenhultsskolansmatsal lämnade sina intryck
av detta möte.
En resumé av det aktuella mötet den 19 april.

Det ställdes några frågor av de närvarande om hur kommunen tänkt och när byggnationen
var aktuell att påbörjas. Någon exakt byggstart lämnades inte av de närvarnade politikerna.
Dessa lägenheter skall bebos av de människor som fått uppehållstillstånd. Det blev ett lugnt
och sansat möte utan några större protester.
Det kom upp flera andra frågor som de närvarande Tenhultsborna fick möjlighet att
diskutera, efter mötet som berörde den aktuella byggnationen, med de närvarande
tjänstemännen och politikerna.
§ 30

Nya arbetslag.

Anders Jarl och Erik Lagärde informerar om att de fått information på möte i Rådhuset att
kommunen kommer att starta 5(fem) nya arbetslag som skall åka runt i kommunen och göra
olika arbete. Dessa arbetslag skall kunna göra arbete som blivit åsidosatta inom kommunen.
Två förslag som direkt kom upp, inom gruppen, var uppsnyggning av badplatsen
”Annesaland” i norra delen av Tenhultasjön och ”skolskogen”.
§ 31

Förbifart Tenhult. (Stående punkt).

Mötet diskuterade hur vi skall arbeta för att få upp frågan förbifart Tenhult på de
beslutandes agenda.

En fråga som diskuterades på mötet var om det vore lämpligt att bygga cykel och gång bro
över Mjälarydsvägen om ansvariga myndigheter inte kommer till ”skott” och bygger en
förbifart utanför vårt samhället.

Ordf. inf. om att nu är det dags för Tenhult att få de nya hastighetsgränserna införda. ( 40 –
60 km.).
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§ 32

Gunghästens Förskola.

Erik Lagärde informerar om den aktuella situationen för Förskolan Gunghästen som har varit
aktuell för en ev. renovering eller ombyggnad. Finns det ett behov av ombyggnad eller
renovering blir det problemet med hur man löser platser för de inskrivna barnen på
Förskolan. Vad som framkommit vid gjord undersökning är att det byggmaterial som
används inte brukas i dag när man bygger. Tak konstruktionen på fastigheten, platt tak,
tillämpas inte heller idag vid nybyggnation idag och är tydligen det stora problemet på
fastigheten.
§ 33

Herrgårdsgärdet.

Ledamöterna i Kommundelsrådet fortsätter att påverka via sina partigrupper att
byggnationen kommer tillstånd enl. tidigare beslut.
§ 34

Förtydligande av uppdrag för Kdr.

Ander Jarl och Erik Lagärde inf. från det möte som de deltagit i på Rådhuset ang. Kdr.s nya
roll i Kommunen.
Mötesplanering skall göras för hela verksamhetsåret.

Protokollen skall sändas till Solvig Haglund Jönköpings Kommun.

Utbildning för ordf. föste vice och andre vice ordf. skall genomföras.
Kdr. skall genomföra minst 3(tre) protokollförda möte per år.

Det innebär att våra protokoll kommer bara att finnas på Jönköpingkommuns hemsida inte
på tenhult.nu. som idag.
Kdr. ledarmöter diskuterade förändringen i vårt uppdrag. Vi får ”smälta” den nya
informationen över sommaren det kommer säkert att dyka upp nya frågetecken under
hösten som vi då får ta tag i då.
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§ 35

Övriga frågor.

Erik Lagärde lämnar inf. om den skrivelse han sammanställt till Kommunen ang. belysning på
cykel o gångvägen mellan Rommelsjö och Öggestorp enl. tidigare beslut .
§ 36

Höstens mötesdagar.

Följande mötesdagar beslöts för hösten 2016.
6 september, 25 oktober och 14 december
Ordf. meddelar tid och plats i kallelsen.
§ 37

Avslutning.

Ordförande Anders Jarl ber Leif-Arne Andersson framför vårt tack till Sockenrådet för den
våffla med kaffe som kommer oss till del efter dagens möte.
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar dagens möte för avslutat.

