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Värsjö byalag – Anders Olandersson, ordförande
Tockarportens Intresseförening – Roger Bengtsson, ordförande
Åsljunga Intresseförening – Ulf Hansson, ordförande, Ann-Charlotte
Johansson
1. Uppföljning av anteckningarna från mötet 5 september
2017.


Yvette har slutat som landsbygdsutvecklare. Ett antal
personer tar över hennes arbetsuppgifter. Katja Berg tar som
samhällsutvecklare över den övergripande rollen i
landsbygdsutvecklingsfrågor. Katja och Mikael Strömbäck
kommer ansvara för fiberfrågor, tillsammans med en trainee
som börjar i mars. Näringslivschef och föreningsutvecklare
har ju sina ansvarsområden och är naturliga kontaktpersoner
för intresseföreningarna.



När det gäller fiber så är det för få som skickar in avtal om
fiber. Har vi nått ut med informationen? Vet folk om att det är
gratis? Enligt Yvette är många skeptiska när det gäller fiber,
även kostnaden avskräcker. Yvette har förberett nytt utskick,
intresseföreningarna kan få ta del av adresslistor för att vara
med och trycka på.
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Byggnation i Eket och Skånes Fagerhult. Örkelljungabostäder
har i uppdrag att göra en upphandling, arbetet går trögt.
Detaljplan i Eket strax klar, finns en tomt i Skånes Fagerhult,
behövs ingen ändring av detaljplanen. Processen måste gå
vidare, möte med Örkelljungabostäder inom kort.
I Åsljunga pågår arbete med att tillåta att bygga på sjönära
tomter. Sent 2018, tidigt 2019 kan det vara dags att bestämma
vad som ska byggas när LIS-planen(landsbygdsutveckling i
strandnära områden) förhoppningsvis vinner laga kraft.



Parkourpark i Skånes Fagerhult, invigning preliminärt
planerad till 30 juni. Bouldervägg i Åsljunga, preliminär
invigning i början på maj.



Potentiell hyresgäst finns när det gäller Kaptensgården i
Åsljunga. Intresseföreningen i Åsljunga har planer på någon
form av museum/utställningslokal med fokus Max Lundgren
och Åshöjdens BK. Åsljunga Intresseförening får
kontaktuppgifter när hyresgäst är klar. Kaptensgården lämplig
för det ändamålet.



Byaskyltar. Ännu inte uppe överallt, arbetet pågår.



Hur lockar vi fler till byastämmorna? Brister vi i
marknadsföringen? Intresseföreningarna gör på lite olika sätt.
Några veckor före varje byastämmorna mejlar vi ut inbjudan
till respektive förening som då får i uppdrag att sprida denna.
Använd skolorna för att nå föräldrarna.

2. Övriga frågor


Tockarportens intresseförening vill köpa in en hjärtstartare,
haft kontakt med civilförsvarsförbundet. Har noterat att de
flesta hjärtstartare som finns bara är tillgängliga när
respektive lokal är öppen. Tanken i Tockarp är att sätta en på
idrottshallen i Tockarp, så att den på något sätt är tillgänglig
dygnet runt. Föreningen får i uppdrag att kontakta
kommunens fastighetschef Anders Emgård.



Tockarportens intresseförening – ställer fråga om hur man
hittar kontaktpersoner på kommunens hemsida, svårt att
navigera. Man kan alltid mejla
kommunkontor@orkelljunga.se eller kontakta
föreningsutvecklare Mattias Persson, som sedan slussar
vidare inom kommunen.



Åsljunga intresseförening – saltning av större vägar. Är
Trafikverkets ansvar. Vid problem kontakta kommunen så får
ansvariga på samhällsbyggnadsförvaltningen ta det vidare.



Ekets framtid – vid busshållsplatsen i Eket, vägen mot Åkarp
så är det problem vid snöplogning. Står två pållar på
gångbanan vilket gör att snön plogas upp där, resulterar i att
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folk använder vägen som gångbana. Förslag att ta bort
pållarna. Vi åker och ut kikar och se vad vi kan göra.


Ekets framtid – en företagare i Eket har en skylt på sin tomt
som marknadsför företaget, har tydligen fått besked på att
skylten måste tas bort. Charlotta och Carina kollar upp, är det
kommunen eller Trafikverket som gett besked?



Fagerhults framtid – jobbar med sin leaderansökan just nu,
väldigt nöjd med den nya busskuren som blev klar i höstas.



Flaggning i byarna – Tockarp och Eket undrar hur det ska
fungera praktiskt. Mattias får i uppdrag att kolla upp och
återkopplar till föreningarna. Svårt att hitta någon/några som
vill sköta flaggningen i Skånes Fagerhult och Åsljunga.



Mattias redogjorde för kulturföreningsmötet 17 april och
fördelning av kulturbidraget.

3. Nästa möte


18 september 18.30.

Vid pennan
Mattias Persson

