Rasbo i Samverkan Styrelseprotokoll 6 2015
Älby Bed and Breakfast 22 okt. 2015
Närvarande : Lars‐Gunnar Karlsson, Allan Haddleton, Jonny Pettersson, Martin Öjes,
Claes Mörlin, Conny Andersson, Gunilla Zetterling, Berith Johansson,
BrittSofie Karlsson, Margareta Inninger, Peggy Alexandersson, Esbjörn
Forslund, Erik Höök, Bert Söderberg, Rolf Eriksson, Håkan Blomsten.

§1.

Lars‐Gunnar hälsade alla välkomna till Älby, och lämnade över ordet till
Jonny Pettersson. Jonny, som förvaltar och driver anläggningen, gav en
utförlig presentation om verksamheten, och vision om framtiden.

§2.

Till protokolljusterare för mötet utsågs Allan Haddleton.

§3.

Föregående protokoll gicks igenom och justerades efter smärre anmärkning.

§4.

BrittSofie redogjorde om det ekonomiska läget, som är gott i nuläget,
Avtal med stadsnätet utverkas, där den juridiska biten är ok.

§5.

Landsbygdsforum den 6 okt., där deltog Lars‐Gunnar o Björn, som också
berättade om samarbete i mindre grupper, och om kontaken med Mimmi
Skarelius, Landsbygdsstrateg, där landsbygden uppmärksammades och ges
större plats i det kommunala systemet.

§6.

Årets bästa utvecklingsgrupp, Gunilla Zetterling och Björn Gullefors.

§7.

Bredbandsläget är oförändrat rörigt, många problem med markavtal.

§8..

Kurs/ utbildning i nyttja mitt bredband är aktuell, Gunilla Z, och Berith J,
går den kursen, de kan därefter informera intresserade t.ex. på årsmötet.
Ev. studiecirklar, inom bl.a. PRO, kan bli aktuella.

§9‐10.

Info.möte i Gåvsta 4 nov. om gång o cykelvägar, Jälla‐Hov, och en
Översiktsplan i kommunen är på remiss fram till 15 nov. ev. yttrande göres
innan dess. RiS deltar och bevakar, Lars‐Gunnar o Bo Falk.

§11.

Nästa Ristaren utdelas 29 dec., manusstopp 9 dec., ex. på innehåll :
Skolplanering, bredband, stadsnät‐ , Lindendata, invigning av 288‐an,
Prel. 1 dec. i Alunda. Den s.k, Pitzastigen är asfalterad !
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§12.

Arbetsgrupper, avrapportering, görs vid annat tillfälle när något är aktuellt.

§13.

Ambulans‐ och räddningstjänst i Rasbobygden, gruppmöte är aktuellt med
Berörda, Lars‐Gunnar, Conny,m.fl.

§14.

Hjärtstartarutbildning, aktuell i feb.‐mars‐ 2016, Claes M bevakar.

§15.

En bygdeskrift håller på att utarbetas av Gunilla Z, med hjälp av Lars‐Erik
Karlsson och Manda Björling, vad som finns i vår bygd, dåtid, nutid, framtid.
Färdig till sommaren, 2016.

§16.

Årsmöte 2 mars/9 mars 2016, Gåvsta Skola kl 18oo, förslag på
Mötesordförande, t.ex. representant från miljöpartiet.
Lämpliga ämnen på agendan : skolfrågor, omsorg i stort !

§17.

Nästa styrelsemöte 14 jan. 2016 18.30

§18.

Övriga frågor : Belysning i korsningen EWE‐möbler‐ Skoby,
‐ Belysning Gångtunnel Rasbo ( Pitzastigen )
‐ Busskur Örby, gamla vägen?
‐ Resurstjänst ? komunfråga

AU 1 dec. 2015.

Trivselträff på G.la.Gränome 10 dec. 18.30

Ordförande Lars‐Gunnar Karlsson

Sekreterare Håkan Blomsten

Protokolljusterare Allan Haddleton

