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Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
Information om GDPR för de strategiska grupperna.
Delredovisning av resultatet för enkäten förslag om service på
landsbygden.
Då det var ett antal personer från Grebo som svarat på enkäten
som fanns på kommunens hemsida och hos Pepparkvarnens
Livs i Grebo under sommaren, så fanns det många förslag som
avhandlades. Det var uppdelat i förslag om kommunal service
och kommersiell service som upplevs saknas i Grebo. Då detta
är ett gediget material tog denna redovisning merparten av
mötestiden.

-

Genomgång och kommentarer från föregående
minnesanteckningar

-

WiFi4EU
Ett EU har ett projekt som ska främja gratis wifi på offentliga
platser. ITSAM hade uppdraget att ta fram ett underlag för en
eventuell ansökan till EU. De resurserna som fanns inom EU
tog slut innan ITSAM hade möjlighet att ansöka.
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Multiidrottsplats
Kommunen har vid ett flertal tillfällen försökt att nå Sturefors
om markfrågan. Även representant från gruppen har försökt att
få kontakt med markägaren utan resultat. Då det inte har blivit
någon kontakt så har projektet lyfts ur investeringsbudgeten.
Gruppen protesterar mot detta, och ställer frågan om vad
händer om markägaren nu skickar in avtalet och hur lång tid
tar det att lyfta in det i investeringsbudgeten igen? En annan
kommentar är att det kan vara en bra idé att invänta
Trafikverkets utredning om ny sträckning för riksväg 35,
eftersom man då kan behöva samordna flytt av fotbollsplanen
med multiidrottsplatsen..

-

Gullvivan
Kommunens energirådgivare har besökt Gullvivan och kommit
med bra förslag på att effektivisera i energisynpunkt.
Ett förslag till gruppen är att kontakta Bygdegårdarnas
riksförening. Där kan man få hjälp och ansöka om bidrag för
just den sortens frågor. Problemen med värmen fortsätter och
gruppen efterfrågar en kommentar till det brev som lämnades
till kommunen vid föregående möte. Gruppen rekommenderas
att även i fortsättningen ha kontakt med fastighetsavdelningen.

-

Utskick till nyinflyttade
Kommunen skickar ett utskick till alla nyinflyttade i
kommunen. Informationsenheten välkomna information från
orterna. Ett förslag är att man kan göra information från alla
orterna, kanske med en koppling till byalaget eller den
strategiska gruppen?

-

Naturstig
Hur långt har naturstigen kommit?
Fler förslag på olika stigar finns. Katrinelund rundan på ca 7-8
kilometer för att nämna en. Leden är ”inspelad” och sparad till
ett kartprogram. Kontakt måste tas med markägare för att få
markera leden och använda den som officiell vandringsled.
Karta finns framtagen.
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Mårsängsfältet
Utegymmet är monterat och fritt att använda.
Under våren satt kommunen i möte med Grebo IK och Grebo
Byalag kring tennisplanerna vid Mårsängsområdet. Det
bestämdes då att Grebo IK lämnar över ansvaret för
tennisplanerna till Grebo Byalag. Kommunen beställde hem
ordentligt med sand samt nya linjer för upprustning av
tennisplanen närmast skogen. Senast 2/10 stod både sand och
förpackning med nya linjer orörda vid skid- och
motionsstugan.
Även en privat aktör har visat intresse att bygga på platsen
men fått avslag på sin förfrågan. Fråga till gruppen hr de ser på
Mårsängsfältet? Används området idag eller är det positivt att
bebygga området?

-

Badplatsen
Gruppen frågar efter den gungställningen som skulle
uppdateras vid badplatsen

-

Nästa möte
Kommunen kallar till möte igen till våren.
Tack för en trevlig kväll.
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