Minnesanteckningar från möte med samverkansgrupp för Laxås
seniorer den 23 sept -19
Linda Wallgren, samordnare för finskt förvaltningsområde, presenterade sig och
verksamheten. Linda arbetar två dagar i veckan med detta. Öppet infomöte i
Kunskapens hus den 7 oktober klockan 14.00.
Kommunens ekonomi
Anna redovisade delårsrapporten. SON och BUN visar underskott.
Prognos på helår visar ett underskott på 1,7 miljoner kronor.
Kommunen snart skuldfri. Däremot har bolagen lån.
Befolkningsutvecklingen viktig för kommunens ekonomi. Kommunen ökar antalet
invånare med 57 personer hittills i år. Innebär cirka fyra miljoner i intäkt per år.
Socialchef Madelene Maxe informerar
Madelene Maxe kunde inte närvara, men hade sammanställt ett dokument med svar på
frågor mm. Dokumentet biläggs minnesanteckningarna.
Äldreomsorgsplan behöver uppdateras. Samverkansgruppen önskar vara referensgrupp
vid uppdatering.
Utvecklingsenheten informerar
- Nytorget
Detaljplanearbete pågår. Markanvändningen ändras från parkmark till handel.
- Rondellen
Påstötningar både mot Trafikverket och deras entreprenör NCC. Verkar som om
sedumväxter ska planteras.
- Företagsklimatet
Ranking släpp denna vecka. Företagarna är nöjda. Ligger på plats 61 vilket är bra.
Övrigt
- Vem ansvarar för akuta åtgärder vid rapporterade fel?
Laxå Kommunfastigheter AB. Rapportering via kommunens växel.
- Hantering av lokala trafikföreskrifter
Samarbete med Askersunds kommun på gång. Gäller uppdatering av de felaktiga, gamla
och de nya som ska fram.
- Nybyggnation av trygghetsboende och lägenheter
Fyra st lägenheter, varav tre stycken är marklägenheter, vid von Boij. Inflytt 1 jan. Gamla
Linnéan.
Edegården ska tillskapas marklägenheter.
Linnéagatan 2. Två etapper med 2 X 6 lägenheter. Start vid årsskiftet.
Tvårumslägenheter.

Uppföljning av:
- Boulebanan Hasselfors (ny toppbeläggning)
Ett lager ska till. Anders Rickard är kontaktad. Det är på gång.
- Annons i Laxånytt om Torget i Finnerödja skola
Info om torget vid skolan i Finnerödja har genomförts två gånger.
- Övergångsställena vid Postgatan (påfyllning av sand mellan gatstenar)
Kommer tyvärr inte att åtgärdas. Ger inte önskad effekt.
Övrigt
Röfors utvecklingsplan. Den är på gång. Den är färdig men bör kommuniceras med
röforsborna.
Hasselfors. Fibergrävning. Uppgrävningar ska läggas igen. Harry stämmer av med Hans
Traav.
Bäcklundavägen 4, Hasselfors. Stora problem med potthål.
Ågrenavägen. Dålig kvalitet på vägen.

Nästa möte
Den 9 december klockan 13.00 i lokal Lillängen.

