
Protokoll 

Styrelsemöte 2020-08-27 

 

Närvarande: Fredrik, Göran, Suzette, Johanna och Theresia 

 

                     Mötet öppnas 

§2001 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

                     Godkännande av dagordning 

§2002 

Dagordningen godkänns 

                                      Val av sekreterare 

§2003 

Theresia är sekreterare vid dagens möte. Till att justera dagens protokoll valdes Johanna och 
Suzette. 

                                                        Föregående protokoll 

§2004 

Genomgång av föregående protokoll. 

Fredrik kontaktades av kommundelsråd Thomas Börjesson angående Tekniska kontorets, 
önskemål att sammanställa en analys av Sjunnens framtida plats i utvecklingsplan i Vetlanda 

kommun 2024.  

En sammanställning togs fram i ett möte 200217.  

Fredrik representerade styrelsen och lade fram våra förslag på hur Sjunnen skulle kunna bli 
ett mer attraktivt område när Thomas Börjesson sammankallades alla föreningar 12/3.  
Förutom våra förslag fanns det önskemål om tex cykelväg mellan Holsby-Alseda samt 

Holsby-Skede.  

Fredrik tar kontakt med Jan-Åke om återkoppling, vad händer nu? 

    



                                               Årsmöte 

§2005 

Årsmötet sköts upp på grund av Coronapandemi. Avvaktat Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Nytt datum 26/9 kl 15.00 utomhus i lekparken 

          Karlsbergsgården 

§2006 

Fredrik har bytt taktik och tagit kontakt med fastighetschef Joakim Öhman angående de 
förändringar vi önskar i själva fastigheten och lekparken. 

Joakim kommer till Karlsbergsgården 28/8 för att se över lokalen. Främst fokus på att få 
ventilationen åtgärdad, översyn av källare samt rivning av uteplatsen.   

Förhoppningsvis kommer även översyn av lekplatsen att göras vid detta tillfälle. 

     Aktiviteter i höst 

§2007 

26/9 kl 16.00 Grillning i lekparken samt den årliga fotbollsmatchen Toppen vs Botten. 

Avvaktar planering av Tomtesmyg och övriga aktiviteter. 

                             Övriga frågor 

§2008 

Det har varit problem med skolbussarna vid skolstarten. Bussarna har varit överfulla och 
barnen har fått stå i gången in till skolan. Ibland har bussarna kört förbi utan att ta upp 

barnen. Även hemresor har krånglat när bussar uteblivit. 

Johanna har varit i kontakt med Vetlanda kommun och Länstrafiken och det visar sig att 2 
linjebussturer dragits in av ekonomiska skäl (?) vilket kan förklara trängseln på morgonen. Vi 
kommer överens om att Samhällsföreningen ska driva frågan eftersom vi tycker det är viktigt 

att bevara bussturerna för att Sjunnen ska fortsätta vara ett attraktivt samhälle att bo i. 
Johanna gör ett inlägg och informerar i ”Vi i Sjunnen”. Fredrik sammanställer därefter en 

skrivelse till Länstrafiken, Vetlanda kommun och Vetlanda-Posten.  

      Nästa möte 

§2009 

Nästa möte 22/10 kl 19.00 i Karlsbergsgården. 



Sekreterare:    Ordförande 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 

Theresia Bohman Käck   Fredrik Esseen 

 

Justeras: 

 

……………………………………………………….  ……………………………………………………… 

Suzette Johansson   Johanna Granlöf 


