
Minnesanteckningar från möte 211006 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ida Eriksson Växjö kommun

Björn Idlinge Växjö Kommun

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Thomas Johansson Ingelstad Bygderåd 

Eva Johansson Ingelstad Bygderåd

Sigge Johansson Ingelstad Bygderåd

Anders Karlsson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Anders Svahn Ingelstad Bygderåd

Bodil Gräns Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

1) Besök av Ida Eriksson

Ida Eriksson är ordförande i utbildningsnämnden i Växjö Kommun. Hon 
hade kommit till mötet för att informera om skolfrågor i kommunen och då
särskilt för Ingelstad. Det gavs också möjlighet för ledamöterna i 
Bygderådet att ställa frågor och framföra sina synpunkter. Ida är ny på 
posten som ordförande i utbildningsnämnden och höll för närvarande på 
att besöka skolorna i kommunen för att få mer kunskap om dem. I 



Ingelstad har vi för närvarande en ny förskola Helenetorp med 126 barn. 
Förskolan är ännu inte fullbelagd. Den gamla förskolan på Parkvägen som 
nu står tom skall rivas. Ny förskola planeras och då bör tomten som finns 
på Parkvägen vara ett bra alternativ med tanke på tomtens storlek och den
fina natur som finns där. Skolan har behov av upprustning. Paviljongernas 
vara eller inte vara diskuterades. De borde inte i vart fall användas till 
förskola tyckte mötet. En synpunkt som framkom var att det finns ett 
värde i att byta skola i samband med byte från låg-, mellan- och högstadiet.

Ida skulle ta med sig synpunkten från mötet med att en ny förbifart för 
Ingelstad behövdes med tanke på bullernivån, mycket tung trafik och att 
vissa skoleleverna måste gå på den hårt trafikerade väg 27. Tillsvidare bör 
sänkning av hastigheten ske genom Ingelstad för att få en bättre 
trafikmiljö.  

2) Centrumplanen

Uffe gav en kort lägesrapport angående centrumplanen. Planer finns för en
påbyggnad av Näckrosen. Inom kommunen jobbar man vidare på lösning 
av dagvattenfrågan i söder och vidare på att skapa en optimal lösning för 
centrum. 

3) Hanefors

Enligt Växjö kommun skall följande åtgärder gjorts eller kommer att vidtas 
vid Hanefors.

- Slyröjning av gångstigar, slänter och kring uppehållsplatser

- Grusning av parkering

- Bygga ledstänger ner till stigarna (Byggfirma kontaktas av kommunen).

- Utföra en större röjning på norra sidan av åfåran för att anlägga 
betesmark



- Grillplats kommer att byggas vid upphöjningen där det redan finns 
sittplats och bord i sten.

- Bro över bäckfåran kommer byggas till våren.

Roger har fått tillgång till nycklar till byggnaderna så att dessa kan börja 
användas.

4) Kyrksjön

Anders Karlsson tog upp frågan om en restauering av kyrksjön. En stor del 
av sjön har ju försvunnit. Dessa tankar stämmer bra med den diskussion vi 
haft tidigare inom bygderådet och med det mail från Signe Noresson på 
kommunen om hur området kring kyrksjön skall utvecklas.

 

5) Ingelshov

Representanter för Vidingehem, Seniorvillan och Bygderådet skall träffas 
den 2 nov för att kunna hitta en lösning. Tomtstorleken för respektive 
radhus skulle vara på totalt 400 kvadratmeter, husstorleken 100 
kvadratmeter och garage/förråd 30 kvadratmeter.  En skiss på 
bygglösningen delades ut till mötesdeltagarna. Mötet tyckte det kunde 
vara en bra lösning för äldre som behöver lämna sina hus på grund av 
trappor, stora trädgårdar etc. 

Arbetet med LSS-boendet som ligger vid gamla vaktmästarbostaden har 
startat under hösten. Det nya boendet beräknas ha 12 vårdplatser. Vad 
som händer med ”stora” Ingelshov är fortfarande oklart.



6) Info-skylt

Med anledning att info-skylten vid den södra infarten till Ingelstad är 
sönder och kostnaden för att införskaffa en ny är 11000 kr föreslår 
bygderådet att vid ”Rävåsen” bara sätts upp en infoskylt om att info finns 
om 300 meter. Sedan ska själva infoskylten finns vid ”macken” och den ska
även ha en QR-kod med information om samhället.

7) Inglinge Hög

Björn har lyckats få till ett möte den 16 nov med de aktuella 
intressenterna. Vid mötet bör bestämmas vem gör vad av de saker som 
behöver åtgärdas. 

8) Förlängd mandatid 

På grund av pandemin har inte något ordinarie årsmöte för 2021 kunnat 
genomföras. Det beslutades därför att mandattiden för den sittande 
intermsstyrelsen och valda revisorer förlängs fram till ordinarie årsmöte 
2022.

9) Övrigt

Frågan togs upp om vi skulle bjuda in politikerna i kommunen inför valet 
för att höra deras ståndpunkter när det gäller landsbygdsfrågorna och 
framför allt när det gäller Ingelstad? Vi tar upp frågan vid nästa möte. 

När det gäller sponsring av lyktstolpar för Glasberget och Bosavallen har 
Rolle Lundgren ännu inte lämnat offert. En lösning kan bli att kommunen 
kan ta på sig kostnaden för stolparna. Vi får återkomma i denna fråga.



10) Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 24 nov kl 18:30.

 

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson


