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Ordförande öppnade mötet och hälsade dom närvarande välkomna.
Mötet konstaterade att det förelåg beslutsbehörighet
Föregående mötesprotokoll gjordes tillgängligt. Några invändningar framkom inte.
Dagordningen fastställdes
Anita L redovisade dom pågående aktiviteterna på Seniorernas Hus.
Ulla Britt P uttalade sig positivt om vårt studiebesök på Löderupsgården
Kassören hade via telefon till ordförande låtit meddela att ekonomin var god. Det fanns inga
närliggande utgifter som kunde påverka kassabehållningen. Crister S belyste det omfattande
arbetet som redovisningen till RSV medför.
Crister S betraktade kontakter och kommunikation med kommunens nämnder som
tillfredsställande.
Crister S hade fått tillgång till det avtal som överenskommit mellan kommun och arrendator
till restaurang Göken .Avtalet löper ut 2024. Samhällsbyggnadsnämnden och
Socialnämnden bär ansvar för verksamheten inom sina respektive områden i Seniorernas hus
på Petrigatan.
Dessutom kunde Crister S informera om:
Att 11november 2021 är det datum då första spadtaget tages för Ljuskällan.
Att 2024 är det tidigast som man påräkna starten för Trädgårdsstaden. Här föreligger flera
oklarheter. Bl.a budgetfrågor.
Att Översiktsplanen överklagats.
Samtliga berörda förklarade sig nöjda med besöket på Löderupsgården
Crister S informerade om att han varit i kontakt med personer som skall hålla anförande
enligt planeringen på kommande rådsmöte.
Kurt Åke L fick i uppdrag att vid rådsmötet lämna en objektiv beskrivning av
förutsättningarna som ligger till grund för ett beslut om Räfsans framtid.
Valberedningen redogjorde för arbetet med att ta fram två nya styrelsemedlemmar varav en
gäller ordförandeposten . Något möte hade inte hållits men är inplanerat.
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Crister S gav utryck för sina personliga åsikter i valet KPR/YPR grundade på det underlag
som inhämtats från kommuner ute i landet. Några uppenbara fördelar med det ena eller det
andra är svårt att se. Det går heller inte att dra några slutsatser av ställningstagandet i dom
lokala föreningarna.
Mötet enades om den planerade arbets och mötesplanen skall gälla fram till årsmötet i Mars
2022. Seniorernas hus betraktades vara en lämplig mötesplats.
Inga frågor framfördes under ordet fritt
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 7 December enligt plan.
Ordförande Crister S tackade dom närvarande för uppmärksamheten och och avslutade
mötet.
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