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Närvarande

Ulla-Karin, Margaretha, Sigge, Lars O, Uffe, Dimitris, Lasse

Mikael Hazelius tf. rektor på Naturbruksgymnasiet gjorde en presentation av skolan

Det är 54 anställda och 224 elever just nu, en omfattande utbildning med 8–9 kurser 
där jordbruksutbildningen varvas med häst, hund, smådjur och entreprenad. Samt 
bygg och anläggning som vuxit sig stor, en mycket bra kurs där Ingelstad hävdar sig 
bra i tävlingar om bästa elev i Sverige. Det finns också en veterinär en till två 
eftermiddagar i veckan. Och Mikael slog ett slag för deras fantastiska matsal som är 
öppen för allmänheten. Alla kurser är 3-åriga. 

Jordbruket är utarrenderat till Agri AB, men eleverna får sin praktik på skolan, 
Orraryd, Torsjö och Skye, detta fungerar mycket bra och skapar heller inte den stress
att ” bli färdiga” som fanns förr när man hade eget ansvar för grödan.

Vidingehems Peråke och tf. vd Anna Johansson (tidigare marknadschef.) 

Informerade om att 15 lägenheter på E-huset skall inventeras och renoveras 
sparsamt, + att hemtjänsten hyr in sig i bottenplan för sin verksamhet. Man räknar 
med att det tar 3 mån. att ställa iordning efter det att en entreprenör utsetts. Dom vill 
ha vår hjälp med att marknadsföra lägenheterna för att snabbt fylla dessa, E-huset 
blir det första trygghetsboendet i Växjö kommun, och riktar sig till personer över 65 
år. Thomas Johansson frågade om Vidingehem fått signal om urusel ventilation på 
sporthallen, Peråke lade upp en felanmälan direkt på plats.

Centrumplanen löper vidare med analys och ”tankesmedja”. Kommunen är i kontakt 
med Länsstyrelsen om trädbeståndet, trafikverket om busshållplats.

Vi diskuterade stadgar och Uffe skickar ut ett förslag, som vi alla kan svara på så vi 
förhoppningsvis kan vara klara med allt till nästa möte

Uffe har svarat på samrådet om översiktsplanen för Växjö kommun

Krishanteringen, där vill vi få till ett möte med Röda korset, räddningstjänsten och 
kyrkan

Verksamheten för år 2020 diskuterades och vi beslöt ansöka om utvecklingspeng
för digital informationsskärm för fortlöpande info på biblioteket och ev ICA (utreds
av Kenneth), ev utegym vid padelbana bakom Ingelvi alt Sikabacken, aktivitet i 
samband med krishanteringsvecka i maj.

Nästa möte12 mars

Mvh Lasse


