08-10-29
TRANÅS KOMMUN
LANDSBYGDSRÅDET

Protokoll 8
Landsbygdrådets sammanträde
Torsdagen 17 januari 2008
Kl 8.15 – 10.30
Närvarande

Frånvarande

Eva Engström (c) Ordförande
Jan Holmbom, Tranås united
Ingemar Karlsson, Adelövs framtidsgrupp
Ulf Andersson, LRF

Christina Landoff, Handläggare

§1

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jan Holmbom

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga frågor
Eva valdes till sekreterare

§4

Föregående protokoll

§6

Enkätundersökning
Jan har via ett enkätprogram matat in det underlag som finns framtaget för
enkäten så att samtliga ska kunna se hur frågorna verkar i skarpt läge.
Samtliga har möjlighet att komma med synpunkter och kompletterande frågor
som ev saknas.
Eva Har varit i kontakt med Vanja Sandgren, SLU Skara och fått en prisuppgift
för genomförande av enkäten.
SLU åtar sig att färdigställa frågeunderlaget, göra färdigt programmet samt ta
emot svarsbreven och mata in dem i systemet.
Timkostnader är 600 kr samt 200 kr för inmatning av uppgifter. Man beräknar
att arbetet tar ca 5 arbetsdagar. Uppgifterna är beräknade på 1000 enkäter så
någon mer dag för inmatning bör läggas till då antalet hushåll räknas vara 2 300
stycken.
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Preliminär budget beräknat på 2 300 hushåll
enligt följande
SLU
Porto
Brev, tryck på 3 st A4 blad = 6 sidor, etiketter
Namnregister Posten
Färdigställande av brevutskick
Summa

24 000
50 600
15 000
11 000
?
100 600

Tidsplan
V 4 och 5, den 21 januari – 1 februari
sammanställs enkäten av Landsbygdsrådet, försättsblad och svarstalong skrivs
V 6, den 4 februari
skickas underlaget till SLU
V 7 och 8, den 11 februari – 22 februari
förberedes för utskick och enkäterna packas i kuvert.
V 9, den 25 februari
skickas enkäten ut till 2 300 hushåll, 10 dagar åter till SLU
Presskonferens Äpplaryd den 26 februari
V 12, den 17 mars
börjar svaren komma in
V 12 -14, den 17 mars – 4 april
sammanställer SLU svaren
Kosläpp och pressonferens i mitten av maj -

Landsbygdsrådet beslutar
Att Eva avtalar med SLU om tidpunkt för starta av enkätarbetet samt godtar
deras”offert” för arbetet.
Att Jan tar kontakt med Roger Westman för förfrågan om medfinansiering av
enkäten t ex med portokostnad.
Att Eva Tar kontakt med Kultur och fritid, Jonas Karlsson för att höra om de har
frågor som kan passa i enkäten.
Att Eva beställer adressregister på hushåll utanför Tranås tätort
Att Eva tar fram förslag till försättsblad samt svarstalong i enkäten.
§7

Övriga frågor
Följande övriga frågor av informationskaraktär meddelades:
 Jan Holmbom informerade. På slakthusområdet finns en företagare,
Dittmer som pga ålderskäl håller på att avveckla sin rörelse. Dittmer är
skinnberedare och har ett gott kundunderlag, en efterfrågan på sina
tjänster och en yrkeskunskap som förmodligen kommer att försvinna om
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ingen lärs upp och tar över rörelsen. Förutsättningslöst kan samtliga se
över sina kontaktnät för att se om man kan attrahera någon lämplig
kandidat att ta över rörelsen. Företaget kan förmodligen flyttas utan
några större problem.


Ingemar Karlsson informerade om Adelöv Framtidsgrupps engagemang i
samordning av försäljning av attraktiva tomter på landsbygden. Ingemar
kommer via Adelövs Framtidsgrupp att göra en skrivelse till KS
angående fördjupade direktiv i ÖP ang bl a tomtfrågor.



Jan Holmbom informerade om strandskyddet och de kontakter och
möten han haft med länsstyrelse och markägare på gården Södraholm
vid Noen.
Eva informerade om en kartläggning av utvecklingsmöjligheter för
hästföretagare som gjort över Jönköpings län.
Frågan om efterträdare till Christina tog upp. Som förslag på namn
nämndes Claes Lindell.




§8

Nästa möte
Nästa sammanträde bestämdes till den 26 februari . Då arrangeras en
presskonferens för att informera om landsbygdsenkäten som skickas ut.
Vid behov kontaktas rådet via telefonmöte 08- 5000 5000 kod 123 123.
Nästkommande möte bestämdes till den 3 april.
Kosläpp i Äpplaryd i mitten av maj kombineras med presskonferens och
redovisning av resultat av enkäten.

§9

Mötet avslutas
Ordförande tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

Tranås 2008-01-20

_______________________________
Handläggare

För Landsbygdsrådet

Justerare

__________________________
Eva Engström
Ordförande/protokollförare

___________________________
Jan Holmbom
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