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Protokoll fört vid möte med Alseda kommundelsråd 2023-03-09 

Närvarande: Patrik Karlsson, Carl Henrik Andersson, Lars Gunnar Boström, Göran Martinsson 

1. Ordföranden öppnade och hälsade välkommen till mötet. 

2. Till mötessekreterare utsågs Patrik Karlsson. 

3. Till justeringsman utsågs Carl Henrik Andersson 

4 Ordföranden vidarebefordrade information från Elin Bexell gällande landsbygdsinvesteringar vilka 

Alseda kommundel ska få del av under 2024. Beslutades boka Sked·e IF's klubblokal för den planerade 

idekvällen 23-04-20 samt meddela detta till Elin. Redan under detta samtal framkom tankar på 

projekt som skulle kunna komma i fråga för dessa medel. 

5. Bostadsförsörningsprogrammet vilket remiterats till bland annat kommundelsråden föranledde en 

ganska omfattande diskussion. Programmets innehåll vad avser nuvarande situation och framtida 

behov på bostadsmarknaden delas i allt vesäntligt av kommundelsrådet. Det ansågs att den del som 

särskilt efterfrågades synpunkter på, det vill säga riktlinjer och åtgärder var i förhållande till 

faktadelen något tunn och inte talade särskilt mycket om hur kommunen i realiteten ska styra åt 

önskvärt håll. Kommundelsrådetkom fram till särskilt några punkter vilka vore för vår kommundel, 

såväl som kommunen i stort värdefulla att prioritera. 

Tillse att Österliden i framtiden tillförs de platser som det föreligger behov av. 

Skapa någon form av trygghetsboende för att frigöra villor och möjliggöra att äldre kan fortsätta bo 

kvar i sin kommundel med visst mått av stöd och hjälp. Tillskapa de boendeformer vilka i dag saknas 

inom kommunen för människor med särskilda behov så att de forsatt kan bo i sin hemkommun. 

Dessa boenden gärna i kombination med någon form av gästlägenheter anhöriga kan hyra för besök. 

Tillskapande av boenden till rimliga kostnader för ungdomar att få sin första egna bostad i. 

En mer omfattande marknadsföring utåt, även internationellt av de möjligheter kommunen kan 

erbjuda till exempel vad gäller de tillgängliga tomterna ute i de mindre tätorterna. 

Kommundelsrådet anser att kommunen på alla möjliga sätt måste stimulera intentionen i de riktlinjer 

som finns och därmed den tillväxt på bostadsmarknaden som är så behövlig. 

inmundigande av efter diskussionen välbehövligt kaffe. 
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