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Minnesanteckningar 2019-06-17
Besök av Magnus Berggren, Park- och griftegårdschef
Magnus Berggren presenterar sig själv och verksamheten på Park- och griftegårdsavdelningen. Han har haft sin
tjänst sedan november 2017. Diskussion om utsmyckning om landsbygden. Var rör sig folk och var ska man
lägga fokus gällande utsmyckning. I närheten av kyrkan är en vanligt förekommande plats för utsmyckning. Ofta
saknas kommunal mark och man kan inte plantera på näringsidkares mark. Det kan ibland vara svårt med plats.
Magnus Berggren vill gärna få synpunkter om var placering blir bra på de olika orterna på landsbygden.
Tankar
Linderås: Skoltomten i Linderås för en permanent plantering.
Adelöv: Mikael Wiik hjälpa till med att lasta av istället för att det körs traktor från Tranås.
Utanför församlingshemmet finns urnor med placering vår, sommar, höst, gran på vintern. Griftegården sköter om
detta. Magnus Berggren är öppen för förslag från landsbygdrådet. Förslag kan tas som medborgarförslag eller via
sekreteraren i landsbygdsrådet.
Synpunkter om utsmyckning: Jan Staaf tar kontakt med Linderås och Gripenberg. Johan Midnell tar in synpunkter
från Sommen.
Rapportering från ledamöter
Johan Midnell var på besök hos länsstyrelsen för möte om partnerskap och landsbygdsutveckling.
Hela Sverige ska leva presenterar deras förslag om landsbygdsutveckling. Alla kommuner i Jönköping län var
representerade och mycket bra utbyte av tankar. Hos tillväxtverket, länsstyrelsen m.fl. med möjligheter att söka
bidrag. Bara Gripenberg har sökt. Dina Sacic på TU kan hjälpa till med ansökan. Visning av Systemet Pipos –
geografisk analys, det finns tre inloggningar för varje kommun. Koll genomförs om vilka som ska ha dessa
inloggningar inom kommunen, Tranås United/Samhällsbyggnad osv.
Aktuella frågor
Skrivelse från Rolf Stenkvist
Stefan Gustavsson redogör för en inkommen skrivelse om Gripenberg, hyresrätter, cykelvägar, Linderås skola..
Dessa frågor hanteras redan av kommunen.

Landsbygdsrådets verksamhetsplan
En kort genomgång av förslag till landsbygdsrådets verksamhetsplan för mandatperioden 2018-2022.
Alla går igenom och skickar input till sekreteraren. Vi reviderar och tar beslut vid mötet den 5 september 2019.
Övriga frågor
Välkomstskyltar på landsbygden.
Cecilia Nilsson berättar om arbetet med att ta fram välkomstskyltarna till landsbygdsorterna. Text med information
om aktiviteter kan läggas på skyltarna. Sekreteraren kollar upp rutinen för information till skyltarna och vem som
kontaktas om detta. Beställs dessa via förvaltning eller direkt via Tranås United? Landsbygdsrådet anser att
skyltarna kan godkännas.
Ansvarig för landsbygdsfrågor
I dagsläget är det ingen som är direkt ansvarig för landsbygdsfrågor hos kommunen. Landsbygdsrådet vill lyfta
frågan om vem som kan dessa frågor.
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