Lillesjös Företagarförening
Minnesanteckningar från 29/10
Nedanstående är föregående protokoll, tecknat av Elisabeth Melander UPC AB,
samt de svar som vi fått från Lars Hultberg och Sophie Carling Uddevalla
näringslivsavdelning. Mötet hölls på UPI. Uppslutningen har väll mer att önska.
Icke de ty´ så kom den samlade tappra skaran, med gott engagemang, fram till
följande.
Företagen vill ej ha ett förslummat, överväxt ind. Omr. Vi vill ha ett attraktivt
område, med bra kommunikation, belysning, parkeringsplatser och aktuell
informationstavla
- Ett stort önskemål är att förbättra in och utfart korsning med väg 172,
samt flytta busskur för förbättrad sikt och tätare bussförbindelser.
o Vägverket har inga planer på att förbättra korsningen mot 172. Det
var mötets mening att vi inte tyckte detta ej var acceptabelt och
att vi skall göra gemensam sak i ärendet mot politikerna.
Industriområdet tar emot 100-150 lastbilar om dan. Kommer dom
hit måste dom här ifrån vilket gör 300 in och utfarter om dan med
lastbil och ca. 800-1000 in och utfarter med personbil.
o Busskuren avhängt av nedan
o Företagsgruppen har fått på sig att skicka ut en förfrågan om vid
vilka tids intervall som vi skulle vilja att bussen kommer och går.
Eventuellt så skulle kommunen kunna sponsra en prov period lokal
bussanslutning.
o Skyltningen till området från motorvägen var ett starkt önskemål
som. Denna fråga kommer att gå en ny sväng för behandling.
- Fanns även önskemål om utsmyckning / växter efter årstid mm.

- Förbindelsväg mellan Lillejö och Kuröds ind. Omr. Det finns även ett
perspektiv till på frågan när det gäller säkerhet. I dagsläget klipps ett helt
område av vid en olycka.
o Fortsatt diskussion

- Frågan ställdes till kommunen om hur många som var sysselsatta på
området?
- Förslag om att ta kontakt med andra kommuner hur man löst ind.
områdes utveckling.
- Frågan ställdes om återvinnings station på Lillesjö till kommunen?
o Återvinningsstationer arrangeras endast för privata hushåll
- Förslag att företagen går samman ang. olika arrangemang ex truck utb.
o Beroende på engagemang från företagare i området har detta en
mycket god potential
- Önskemål om röjning av området två gånger per år. Slyröjning, städning
mm för en ökad trivsel och säkerhet.
o Kommunen kommer att röja de områden som de äger. Tanken är
att det skall göras en gång om året.
o Övriga områden ombesörjs slyröjning av respektive
fastighetsägare.
- Ulf Lang fick uppdraget att undersöka yttre bevakning av området. Det
fanns förslag om sammangående av en sådan tjänst.
o Under upphandling
- Kommunen fick frågan om företagsbyn kan ombesörja info tavla vid
infart 172
o Informationstavla. Kommunen ser inget hinder i att vi lokalt tar
över informationstavlan detta då avtalet med existerande
leverantör har gått ut. Det kommer förmodligen innebära en ny
tavla. Ett förslag är att vi gör något liknande som på
Kurödsindustriområde.

- Uddevalla Energi , med Morgan Sjöberg i spetsen, fick avsluta mötet med
en presentation tillsammans med Bearcom´s Erik Beckman. Ärendet var
fiber anslutning på området. Lennart Thorn beskrev den något skakiga
och dyra resan han gjort i samband med sin installation. Slutsatsen blev
att Uddevalla Energi och Bearcom skulle åstadkomma en öppen offert
med sjunkande prisbild beroende hur många som visar intresse för att
ansluta sig. Denna kommer att skickas ut av undertecknad.
Nästa möte går av stapeln 10.00 den 28/1 på Liroma.
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