
Minnesanteckningar från möte 210630 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Lasse Henriksson

Ulf Hansen

Margareta Svensson

Lars Olsson 

Karl-Erik Johansson

1) Centrumplanen

Sammanställning av remissvaren pågår och Emma Lennartsson kallar till 
möte när arbetet är färdigt. I november planerar kyrkofullmäktige klubba 
igenom det efterlängtade nya församlingshemmet intill kyrkan. Då blir det 
möjligt att sälja kyrkans hus på Gamla Växjövägen och den aktuella tomten
skulle då kunna ingå i centrumplanen för Ingelstad.

2) Ingelshov

För närvarande ingen ny information förutom att planeringen för LSS-
boendet (gamla vaktmästarbostaden) beräknas starta under hösten. Det 
nya boendet beräknas ha 12 vårdplatser. Lasse fortsätter att undersöka en 
lösning med seniorbostäder på tomten vid Ingelshov.

3) Hanefors

Håkan Ottosson med flera har röjt sly och förberett visst arbete för p-
platsen. Mer röjningsarbete kommer att ske efter fåglarnas 
häckningsperiod. Fiskevårdsföreningen har planterat ut fisk.



4) Kyrksjön

Det har kommit svar från Signe Noresson på kommunen angående 
skrivelsen om restaurering av kyrksjön. Svaret var utförligt och vi noterar 
att de tar till sig våra önskemål i diskussionerna hur området runt kyrksjön 
ska utvecklas. 

 

5) Väg 27

Bygderådet planerar för ny mätning av trafikmängden för väg 27 med hjälp
av NTF, första steget är en ansökan till Trafikverket. Trafikverkets 
vägplanearbete fortgår. Lars jobbar vidare med väg 27.

6) Företagande

Ingen företagarförening finns för närvarande i Ingelstad. En av de drivande 
krafterna för företagarna är Martin Stenberg som köpt gamla Carrier och 
vill satsa på Ingelstad – något som framgår av artikeln på kommunens 
näringslivssida.

7) Utegym

Bygderådet funderar på att sponsra något redskap till utegymet.

Margareta jobbar vidare med frågan.

8) Inglinge Hög

Tyvärr är inget möte med kommunen inplanerat. Kommunen skyller på 
pandemin samt att många intressenter är inblandade.

9) Sponsring

Bygderådet planerar att sponsra lyktstolpar där behov föreligger.



Närmast gäller det två stolpar på glasberget, två vid Bosavallen och en vid 
hundrastgården. Lasse jobbar vidare med frågan. 

10) Övrigt

Ulf informerade om den nya bolagsstrukturen för Växjö Kommun. Den 
innebar bland annat att Vidingehem och Växjöbostäder slås ihop.

Till nästa möte kommer Ulf att ta fram lämpliga frågeställningar som ska 
användas vid mötet med föreningarna den 25 augusti.

Frågan om utformningen av stormötet vecka 40 diskuterades. Vi får 
återkomma till upplägget mer i detalj vid nästa styrelsemöte.

11)Nytt styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 17 augusti kl 18:30 

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson


