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Sammanträde med Nye kommundelsråd 

Plats och tid: Missionshuset, Nye, 2023-02-16, kl. 19.00 - 20.50 

Närvarande: Thomas Thylen, Thor-Erik Ryden, Martin Claesson, Richard Johansson, Anneli Thylen 

adjungerade 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Thylen öppnade mötet, och förklarade för vilka orter som var och en sitter för. 

2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Anneli Thylen som adjungerande sekreterare. 

3. Val av protokolljusterare 

Martin Claesson och Richard Johansson valdes till justerare 

4. Godkännande av dagordning 
Thomas delade ut dagordningen för godkännande, och förklarade hur han har tänkt sig att de ska 

arbeta. Dagordningen godkändes. 

5. Information om vad kommundelsrådet ska göra 
Thomas informerade om vad som kommundelsrådet ska jobba med och vad som krävs av dem. 

Thor-Erik tog upp hur de kan påverka kommunen i olika frågor. Thor-Erik tog upp om att vi bör 

synas på sociala medier. Martin blir ansvarig för att ordna en grupp på Facebook för 

kommundelsrådet och sköta den. 

6. Mötesdatum 
Mötesdatum för 2023 bokades in följande datum: 4 Maj, 7 september och 30 november kl. 19.00. 

7. Internt val av Vice ordförande 
Som vice ordförande valdes Martin Claesson, som ordförande kan bolla olika saker med och även ta 

hand om mötet om ordförande har förhinder. 

8. Stående dagordning 
Thor-Erik tog upp att den tänkta dagordningen ser bra ut och den ger möjlighet till eget tänkande, 

och ska ses som en kom ihåg lista till ledamöterna så om de får ett samtal från invånarna så kan de 

skriva in under rätt punkt, så de inte glömmer att ta upp punkten på nästa möte. 

Vi har fyra tätorter som folk inte håller hastighetsbegränsningen i när de kör igenom samhällena. 

9. Översiktsplanen 
Thomas informerade om var arbetet med översiktsplanen ligger, och vad som gäller och hur jobbar 

vi vidare med den. Thor-Erik går upp på tekniska och fixar dokumenten som Erik har fått tidigare så 

de kan boka in ett möte med Martin på tekniska, så blir det ett extra möte, eventuellt åker rådet in 

till Martin för uppdatering, sedan så kallas det till ett stort möte med alla orterna. 

10. Trafiksituationer igenom byarna 
Alla ska fundera på vad som gäller på deras orter och ta in vad folk tycker så de vet 

11. Nästa möte 
Nästa möte är den 4 maj kl. 19.00 i Stenberg hos Thor-Erik. 



~ -
Anneli Thylen Thomas Thylen 

Sekreterare 

~~ 
Martin Claesson Richard Johansson 

Justerare Juste rare 


