
Minnesanteckningar från möte 210817 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Lasse Henriksson

Ulf Hansen

Margareta Svensson

Kenneth Svensson

Lars Olsson

Thomas Johansson 

Karl-Erik Johansson

1) Centrumplanen

Sammanställning av remissvaren pågår och Emma Lennartsson kallar till 
möte när arbetet är färdigt. Hon hade idag precis kommit tillbaka från 
semestern så det var en del sammanställningsarbete som måste göras 
innan kallelse kunde skickas ut. 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

Lasse och Uffe hade träffat representant för seniorvillan den 10 augusti. De
hade tittat på aktuell tomt. Tomten kunde vara lämplig för 6-8 parhus med 
en tomtsorlek på 600-700 kvadratmeter. Tomtstorleken för respektive 
radhus skulle vara på totalt 136 kvadratmeter.

Planeringen för LSS-boendet (gamla vaktmästarbostaden) beräknas starta 
under hösten. Det nya boendet beräknas ha 12 vårdplatser. Vad som 
händer med ”stora” Ingelshov är fortfarande oklart.



3) Hanefors

Enligt Janne Kolehmainen på 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

- 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.

Det är oklart när byggnaden kan börja restaureras

  

4) Kyrksjön

Ingen ny information.

 

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. Kommunstyrelsen har behandlat 
medborgarförslaget angående väg 27 som utarbetats av boende i Torsjö. 
Kommunstyrelsen stöder förslaget. Lars jobbar vidare med väg 27.



6) Företagande

Tyvärr dålig anslutning av företagare till vårt möte den 25 augusti. Stefan 
Hjelmberg och Anders Gräns kommer. Johan Eriksson hade skrivit ett mail 
till Bygderådet angående info-tavla vid södra infarten. Kostnaden för en 
sådan skulle uppgå till 11 000 kr. Bygderådets förslag är att vid ”Rävåsen” 
sätts bara upp en infoskylt om att info finns om 300 meter och att själva 
infoskylten finns vid ”macken” och den ska även ha en QR-kod med 
information om samhället.

 

7) Utegym

Vi avvaktar med att sponsra något redskap till utegymet tills arbetet med 
gymet kommit längre så vi mer kan se vilka behov som finns.

8) Inglinge Hög

Vi förväntar oss ett svar från Anna Karlsson på kommunen när ett möte om
Inglinge Hög kan bli av. Vi får hoppas att det kan ske så fort som möjligt nu 
efter semestrarna.

9) Sponsring

Bygderådet planerar att sponsra lyktstolpar där behov föreligger.

Närmast gäller det två stolpar på glasberget, två vid Bosavallen och en vid 
hundrastgården. Rolle Lundgren skall lämna offert på uppdraget och sedan
får vi ta ställning till vad vi ska göra. 

10) Övrigt



Ulf gick igenom det informationsmaterial som skulle användas vid mötet 
vid föreningssamverkan den 25 augusti. Det gjordes lite mindre justeringar 
av materialet i övrigt var det bra.

11) Nästa styrelsemöte

Inget nytt datum för styrelsemöte bestämdes. Uffe återkommer om datum
och då skall stora gruppen kallas.

 

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson


