
Protokoll för kommundelsråd Lannaskede-Myresjö 2020-12-03 

Närvarande: Arne Hägg, Bruno Pilåsen och Jan-Erik Aspegren 

Frånvarande: Ann-BrittDanvall 

Plats: Brobykyrkans cafeteria kl.18.00-20:30 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen. 
2. Finns förslag på att lägga en barack vid simhallen i Myresjö med en 

obemannad butik med livsmedel. 
3. Bruno P. har varit på träffmed Länstrafiken. Önskemål från kommun

invånare finns om direktlinjer Vetlanda - Jönköping, även till större 
företag i såsom Myresjöhus/OBOS och gamla Boro området som passar 
med deras arbetstider (från Vetlanda). 

4. En utredningom lekparker i kommunenfinns på bordet. Mindre antal 
lekparker verkar som förslaget är utformat att de ska försvinna. Det som 
kan bli en verklighet av förslaget är att i Lands bro blir det kvar förskolan 
vid Sagabionoch nerevid Brobyhallen. Den lekpark som ligger utanför 
förskolan vid Brobyhallen bör finnas kvar och är flitigt använd av 
föräldrar som är hemma och lokala dagmammor. I Myresjö finns det en 
stor lekplats vid förskolan/skolan men utöver finns en lekpark nerevid 
kullen och den allmänna fotbollsplanen med infart från Pers väg. 
Denna lekplats används mycket av både enskilda och från förskolan/ 
skolan används den som utflyktsmål. Viktigt att den finns kvar! Det kan 
finnas lekparker som är "privata" vilka inte bör räknas med i 
inventeringen. Om det finns lekparker som kunde förvaltas av lokala 
föreningar i de olika kommundelarna för att de ska finnas kvar så bör det 
undersökas. Viktigt bara att ansvarsbiten för lekp arkema reds ut med 
berörda. Detta utredningsförslag hade varit önskvärd att den hade skickats 
till ordförande i varje kommundelsråd. 
Beslut över lekparker bör tas i nämnden för Kultur och fritid 

5. Stor efterfrågan finns av bostäder för äldre, gärna i marknivå 

6. Nästa möte kallar ordförande till under våren 2021. Mötet avslutades. 

Myresjö 2020-12-05 

Jan-Erik Aspegren/sekr. Bruno Pilåsen/vice ordf. 
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