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Asfaltering av grusplanen vid pulkabacken
Snart är Hjärtstartaren här!
Synpunkter på Trafiksituationen
Information om Kyrkeryd
Övriga frågor

Asfaltering av grusplanen vid pulkabacken
En idé uppstod att asfaltera den lilla grusplanen vid pulkabacken i Furuby för att möjliggöra
mer användning? Speciellt vintertid då detta skulle underlätta spolning av isbana.
Christer presenterar idén som går ut på att asfaltera lilla grusplanen för aktiviteter samt
underlättande av spolning till isbana vintertid. Efter lite undersökningar på Asfaltsbolaget
visar det sig att kostnaden ligger på ca 100 000 SEK. Efter vidare undersökningar finns det
möjlighet att dela kostanden på tre delar: Sockenlaget, Asfaltsbolaget samt Sune Carlssons.
För Sockenlagets del skulle man bekosta detta tex dels genom sin kassa, extra bidrag från
medlemmar samt ev bidrag att söka. Dessutom kan ”ideella maskiner” behövas.
Efter presentationen blev ordet fritt, och följande noterades:
-

Grusmassorna som behöver hyvlas bort kan ev läggas på/vid pulkabacken

-

Prata vidare med någon markansvarig på tekniska förvaltningen (Maria Islings namn
nämndes)

-

Hur blir kvaliteten på asfalten? Man måste lyckas med dräneringen.

-

Har vi funderat på alternativ till asfaltering?

-

Vad kan asfaltsplanen användas till då den inte är isbana?

-

Ta med grillplats och bänkar i planeringen, liksom sarg.

Sockenlaget får jobba vidare i ärendet som ändå mottogs av höstmötet.
Dessutom meddelar Christer att Asfaltsverket vill ansöka för dubblerad produktion. Trafiken
har som lovats inte gått genom Furuby och så är tanken att det ska vara. Produktionsökningen
kommer kräva ett nytt asfaltsverk vilket kan bli tystare och effektivare. En remiss på detta lär
väl inkomma till Sockenlaget.
En fråga om hälsoriskerna med röken/avgaserna (som kan kännas i Furuby by) uppkom samt
om det finns undersökningar på det. Troligen har kommunen uppgifter om detta, men frågan
kan följas upp i samband med remissen.

Snart är Hjärtstartaren här!
Hjärtstartaren har varit på gång en längre tid.
Planen var att montera hjärtstartaren vid skolans lastrum, men senaste beskedet är att
hjärtstartaren inte tål minusgrader om den är monterad utomhus. En uppvärm låda blir för

dyrt, ett alternativ är att montera hjärtstartaren inomhus eller monterat i en isolerad vägg eller
liknande. Sockenlaget tar frågan vidare med FIF om vi kan hitta en tillgänglig plats i FIFs
lokaler.

Synpunkter på Trafiksituationen
Trafiksituationen i Furuby har även den varit aktuell en länge tid med olika insatser.
Farthindren som sattes upp på Häradsvägen ha gett bra effekt, kan det behövas fler på andra
vägar? Dock bör man se till att de växter som planteras och sköts (på ett utmärkts sätt) inte
blir för höga och riskerar att skymma barn.
Britt-Marie informerar om att det körs mycket och fort på vägen ut till östra infarten (möjligen
som en konsekvens av affärsverksamhet ner mot RV25) och då kunde kanske vägg-gupp vara
ett alternativ för att inte försvåra normal traktortrafik och liknande.
På Vitarörsvägen har 30-skyltarna givit viss effekt.
Inom Sockenlaget har vi även pratat om att låna en automatisk ”min fart” skylt med placering
på byvägen och där får vi försöka vidare. Ev kan man även hyra från NTF eller
Motormännen.
Ett annat förslag är ifall vi skulle skaffa skyltar av typen ”Välkommen till en levande by”,
dessa skyltar kan även skaffas för övriga byar i socknen.
Klas meddelar att trafiken i Attsjö heller inte är bra, tex vid gamla affären körs det väldigt
fort.
Vi diskuterade även lite problematiken med fotgängare som syns dåligt när det är mörkt och
får det trångt vintertid pga snövallar. Frågan om gångväg har varit uppe tidigare men inte
lyckats bli av. Mötet manar även att alla borde bli bättre på att bära reflexer!

Information om Kyrkeryd
Christer informerar om Hembygdsföreningen och Kyrkeryd.
Hembygdsföreningen har ju ett antal lokaler att sköta om och är i behov av bidrag för
skötslen. Främst vill man prioritera i Hovmantorp men därefter i Kyrkeryd och då med aviskt
att göra Kyrkeryd användbar. Under året har fasaden på Kyrkeryd tvättats och målats,
hängrännor har rensats, fönsterbleck fixats boden har städats och man har röjt på tomten.
Kommande åtgärder är att ordna med en permanent salubod/friggebod samt inreda Kyrkeryd
med gamla hembygdsföremål.
Dessutom verkar det som om församlingshemmet kommer att renoveras under 2015.

Övrigt – Vindkraftsbygget i Lysteryd
Klas Bronnvall i Attsjö (ordförande i föreningen ” Vindkraftsmotstånd Attsjö”) presenterar
sin syn på vindkraftsplanerna i Lysteryd.
HS Kraft planerade att bygga 13 master (på ca 150-180m + rotorblad) under 2010 och framåt,
Detta stoppades dels av aktivt motstånd av de som bodde i Lysteryd och Attsjö och dels för att
HS Kraft kassa sinade då byggtillståndet hela tiden sköts upp på grund av protesterna. Efter
detta har BayWa r.e. energy GmbH köpt HS Kraft. Idag planerar detta företag att bygga en
vindkraftspark med 11 master (på 210-220m + rotorblad). Skogshöjden i vår natur ligger på
ca 30-40m vilket innebär att dessa master kommer att ses på flera km långt avstånd. Våra
fastighetspriser påverkas även de och våra hus och hem kan bli svårsålda. Natur, djur och
fågelliv kan även komma även att påverkas.
Dessutom är projekt Lilla Attsjön igång och planen är att sjön ska vara fylld i början av 2015.
Länsstyrelsen är med och subventionerar både det nya vindkraftsprojektet och Lilla Attsjön
vilket kan ses som lite motstridigt. Klas menar att ”… det starkaste att dessa vindkraftverks
påverkan gällande boende, hälsa (det finns otaliga undersökningar hur ljud/ljus påverkar
människor negativt) och livskvalitet.”
Attsjö tillsammans med Kårestad driver motståndet genom ett juridiskt ombud och ju fler
dessa blir ju starkare påverkan. Vid intresse, kontakta gärna Klas Bronnvall, 0761 482 003,
klas.bronnvall@vendado.se

Övrigt – Aktivitet
Gudrun föreslog en temadag för böcker. Kan man bjuda in en föreläsare? Samtidigt kan man
ordna med bokbyte/loppis eller kanske en bokbytarelåda?

Övrigt – Postnummer
Postkontoret i Lessebo ska läggas ner kan det ge nya möjligheter för ett postnummer i Växjö
istället för i Hovmantorp. Kan sockenlaget dra detta?

