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Mötesanteckningar - Prioriteringsmöte för Stensjön 

2018 

 
Datum: onsdag den 26 september 2018 
Deltagare:  Christian Tenggren, Stensjöns samhällsförening 
 Jonas Ekdahl, Stensjöns samhällsförening 
 Dennis Lundquist, kommunledningskontoret   
 

1. Syftet med mötet 

Syftet med mötet är att föra dialog om prioriteringar av skötselåtgärder inom de 
befintliga ekonomiska ramarna. Det handlar om drift och skötsel av 
kommunaltekniska anläggningar som gator, parker och fritidsanläggningar samt 
eventuella problem med ovårdade fastigheter. Frågor som rör vård, skola och 
omsorg ingår inte i detta mötesforum. Mötena ska vara årligt återkommande. 
 

2. Prioriteringsdialog 

1. Samhällsföreningen har mätt hastigheterna på vägen genom Stensjön och 
snitthastigheten var 58 km/h trots att hastighetsbegränsningen är 40 km/h. 
Samhällsföreningen har vid kontakt med Region Jönköpings län fått 
information om att kommunen är den som har bäst möjligheter att sätta 
press på Trafikverket. Dennis svarar att kommunen lyfter frågan vid de 
regelbundna som sker med Trafikverket. Kommunen har dock inga 
sanktionsmöjligheter gentemot verket. 
 
Åtgärd 
Kommunen tar upp frågan vid de återkommande möten som sker med 
trafikverket. 
 
Ansvarig 
Jonas Funkquist, tekniska serviceförvaltningen 

 
2. Skärvövägen som leder till fotbollsplanen saknar trottoar. Föreningen har 

tagit upp frågan om höga hastigheter på vägen med tekniska 
serviceförvaltningen och då fått en ritning på blomlåda tillbaka. Blomlådor 
är ingen relevant lösning enligt föreningen. Vägbulor (liknande den modell 
som finns på Boda avfallsanläggning) bör läggas ut på sommarhalvåret.  
 
Åtgärd 
Dennis för frågan vidare till Jonas Funkquist, som återkommer med besked 
om lösning. 
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Ansvarig 
Jonas Funkquist, tekniska serviceförvaltningen 

 
3. Den enda gång- och cykelförbindelsen som finns från Svalövägen till 

Sandövägen går på privat mark. Kommunen lämnade vid föregående 
prioriteringsmöte beskedet att snöröjning inte sker av privata vägar. 
Föreningen ombads att prata med markägare. Samhällsföreningen anser att 
det är orimligt att sköta gång- och cykelvägen ideellt. 
 
Åtgärd 
Dennis för frågan vidare till tekniska serviceförvaltningen och NAV 
Entreprenad, som återkommer med svar. 
 
Ansvariga 
Stefan Nilsson, tekniska serviceförvaltningen och Patrik Styrbjörn, NAV 
Entreprenad 

 
4. Enligt samhällsföreningens företrädare vill snöröjningsentreprenören ha 

dialog om ersättningsmodellen för snöröjning. 
 
Frågan har efter mötet stämts av med tekniska serviceförvaltningen och 
NAV Entreprenad. Svaret är att upphandling av 
snöröjningsentreprenader pågår och att anbudslämnarna får förhålla sig 
till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. 

 
5. Belysningen på välkomstskylten till Stensjön börjar bli dålig. Enligt 

föreningen äger kommunen belysningen och önskar att den byts ut. 
 
Åtgärd 
Dennis för frågan vidare till tekniska serviceförvaltningen. 
 
Ansvarig  
Stefan Nilsson, tekniska serviceförvaltningen 

 
6. Det behövs något bättre än ett vanligt slanguttag för isspolningen. 

Samhällsföreningen föreslår att ett kraftigare uttag sätts på förskolan. 
 
Åtgärd 
Dennis kollar upp frågan intern inom kommunen och återkommer med ett 
svar. 
 
Ansvarig 
Dennis Lundquist, kommunledningskontoret 

 
7. Möte behöver bokas med Stensjöns IF om placering av utegymmet som ska 

byggas inom en halv miljon idéer-projektet. 
 
Åtgärd 
Kontakt tas med Stensjöns IF. När läget är bestämt kan genomförande ske. 
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Ansvarig 
Dennis Lundquist, kommunledningskontoret. 

 
8. Samhällsföreningen undrar hur det blir med lekplatsen. Efter mötet har 

Dennis kollat med Stefan Nilsson. Grannkontakterna är avklarade. 
 
Åtgärd 
En ritning ska upprättas utifrån skiss från samhällsföreningen. När den är 
klar stäms den av med Christian Tenggren. Efter godkännande kan arbetet 
påbörjas. 
 
Ansvarig 
Stefan Nilsson, tekniska serviceförvaltningen. 

 
9. Vid sommarens låga vattenstånd skedde en liten incident. 

Samhällsföreningen påtalar att bryggan på badplatsen bör förlängas med 
fem meter. 
 
Åtgärd 
Dennis för frågan vidare till Kultur och Fritid, som återkommer med svar. 
 
Ansvarig 
Pär Jansson, Kultur och Fritid 

 

3. Återkoppling 

Statusen av punkterna i prioriteringsdialogen ska återkopplas till 
samhällsföreningen senast 31 oktober 2018. 
 
Vid anteckningarna 
Dennis Lundquist 


