
Minnesanteckningar från möte 210603 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Lasse Henriksson

Ulf Hansen

Margareta Svensson

Lars Olsson 

Thomas Johansson

Karl-Erik Johansson

1) Centrumplanen

Sammanställning av remissvaren pågår och Emma Lennartsson kallar till 
möte när arbetet är färdigt.  

2) Ingelshov

Ulf har varit i kontakt med Anna Johansson på Vidingehem men för 
närvarande finns det ingen ny information. Lasse skulle undersöka en 
lösning med seniorbostäder närmast cykelvägen som ett möjligt alternativ.

3) Hanefors

Rundvandring ska göras den 9 juni med Janne Kolehmainen som nu är 
ansvarig för projektet. Han var tyvärr sjuk vid förra rundvandringen. Det är 
viktigt att projektet färdigställs så snart som möjligt.

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

 Efter vårt yttrande har följande hänt.

- Teammöte med Rebecka och Rasmus

- Markägarna i Torsjö har skickat in medborgarförslag

- Mailkontakt med Trafikverkets projektgrupp. Planläggningsbeskrivning 
läggs ut på hemsidan innan sommaren.

- Tekniska nämnden behandlade igår Bygderådets förslag om asfalterad 
cykelväg.

Lars jobbar vidare med väg 27.

6) Utegym

Ulf och representanter från IIK har haft möte med kommunen angående 
utegym vid Sikabacken. Vid mötet framkom det att ett utegym vid 
Sikabacken planeras vara färdigt till 2023.

7) Inglinge Hög

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

8) Årsmöte 

Inget årsmöte kommer att ske förrän första kvartalet 2022. Däremot 
kommer ett informationsmöte till föreningar i Ingelstad ske den 25 augusti.



Stormöte där kommunala representanter medverkar planeras till vecka 40.

9) Arenan

Thomas informerade att arbetet med Arenan fortgår som planerat.

10) Nytt styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 30 juni.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson


