Minnesanteckningar Höstmöte 2013-10-20
Plats: Församlingshemmet, ca 25 personer närvarande.
Sekreterare: Björn Nilsson

Agenda:
Presentation av Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Kyrkeryds framtid

Presentation av Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Kristina Thorvaldsson och Mario Jonjic sammanfattar LIS och svarar på frågor. Nedan följer
några noteringar från presentationen och diskussionen.
Kommunen ser över möjligheterna för bebyggelse och kompletterar översiktsplanen.
Översiktsplanen visar på möjligheter och är inte juridisk bindande.
Även privat mark ingår i översynen.
Strandskydd kan upphävas pga vissa särskilda skäl, LIS är ett nyligen tillagt skäl.
Tanken är att stimulera lokala och regionala utvecklingen.
Ett LIS-område avser en grupp av bebyggelser.
Fri passage från bebyggelse till stranden är inte definierad i meter utan ska följa terrängen.
Det exakta avståendet får regleras i detaljplanen som följer översiktsplanen.
I vårt fall med Furuby så skulle LIS stärka orten som skolort.
Det finns inga enkla mätetal som visar på effekten av LIS.
Efter samrådet 2012 i Furuby så jobbar kommunen vidare med ett utställningsförslag.
Positivt vore med möjligheter till V/A vid badplatsen och möjligen förbättra camping.
Inför eventuell detaljplanläggning kommer en ny diskussion om hela området vara aktuell. Då
kan tex området kring badplatsen förändras / utökas.
Kommunen kommer presentera en utställning med material kring varje ort (idag ca 40-45
områden). Utställningen beräknas pågå från 15 november till 14 januari.
Efter utställningen så blir det inga fler samråd på översiktsplanen, dock kan processen gå
vidare till att ta fram en detaljplan och då följer nya samråd.
I samband med att utställningen startar kommer sockenlaget få tillgång till översiktsplanen för
vidare diskussion. Som sagt, fram till utställningens slut finns det möjligheter för alla att
komma med feedback på översiktsplanen.

Kyrkeryds framtid
Sockenlagets styrelse sammanfattar problemställningen samt styrelsens åsikt i frågan. Nedan
följer några noteringar från presentationen och diskussionen.
Sockenlagets styrelse saknar intresse att överta och underhålla fastigheten då den idag
används endast som samlingsplats två gånger om året.
Hembygdsföreningen har fullt upp med sina andra fastigheter men kan nog driva Kyrkeryd
vidare med hjälp utanför föreningen. Ett ekonomiskt stöd från Sockenlaget via hyra eller
bidrag skulle tacksamt tas emot. Sockenlaget ser positivt på det.

Tomten och fastigheten Kyrkeryd värderades till ungefär 60,000 SEK omkring år 2000 och
ägs idag av Hembygdsförenigen. Spisen har eldningsförbud och fastigheten är inte avsedd att
övernatta i.
Då verksamheten troligen inte kan täckas med driftsbidrag kan man eventuellt söka bidrag
från olika håll. Liksom vid eventuell renovering för att ansluta vatten och avlopp.
Man kan även (vilket gjorts tidigare för Kyrkeryd) gå runt till sockenborna och be om hjälp
eller bidrag för löpande underhåll. Lämpligen med ett bokat datum för arbetsdag och även
namnunderskrifter. Detta måste var väl uppstyrt.
Kårestugan underhålls/städas med hjälp av frivilla krafter.
Med indraget vatten och avlopp möjliggör man helt nyverksamhet, tex bokcirklar,
hobby/pysselkvällar.
Hembygdsföreningen skulle kunna omvandla Kyrkeryd till ett torp av gammalt snitt och på så
sätt bli lite av ett museum för att visa hur det kunde se ut förr i tiden.
Om hembygdsföreningen behåller fastigheten (inklusive boden) kan dessa givetvis hyras ut
till tex Sockenlaget.
Den stora frågan är vad sockenborna vill använda Kyrkeyd till? Det kan vi få svar genom en
enkät.
Höstmötet beslutar att vi tar fram en enkät som listar alternativ, konsekvenser men även olika
behov och insatser. Vi vill få en bild av folks intresse. Kanske kan olika fackmän vara
intresserade på något sätt? Sven Olsson tar fram ett utkast som cirkuleras i sockenlagets
styrelse och i hembygdsföreningen. Den färdiga enkäten kan sedan distribueras till alla
sockenbor genom Allan Karlsson. Svaren får tas in och sammanställas och sedan får
Hembygdsföreningen gå vidare med frågan.

