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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2016-12-05 

 
Närvarande: Anette Gunnarsson, Angelika Dahlberg Tobias Gredemark, Björn Nilsson, Christer 

Estberg 

 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

 

2. Mötesdagordningen godkändes efter tillägg av punkt 8 Årsmöte. 

 

 

3. Till justerare valdes Anette. 

 

 

4. Uppföljning av gamla actionpunkter. 

- Sven skickar ut en inbjudan till inventeringsdag (friggeboden och tälten) => Tobias 

kallar till dag i april 2017. 

- Välkommen-till-en-levande-by, vem kan dra lite i detta? Uppmuntra till att hälsa på 

alla… Kurt-inge kan fundera på skyltningsförslag? => Christer har pratat med 

trafikverket och det är besvärligt att få till. Angående hjärtstartarskylten får vi sätta en 

skylt på kommunens gatuskyltsstolpe (om vi visar hur den ser ut). Christer ordnar detta.  

- Kan vi få fram en ny person som gärna hälsar nyinflyttade (Furuby) välkomna? => 

Majbritt Ingvald har visat intresse. Anette kan skriva ut en medlemslista till Majbritt. 

- Vi planerar ett datum för en förutsättningslös frukostträff (Björn kollar 

församlingshemmet) => Styrelsen planerar in lördagen den 4:e februari 2017 kl 09:00 

preliminärt Församlingshemmet. Tobias ordnar med kallelse och utskick innan jul. 

Styrelsen får bidra med kontaktpersoner. 

- Vem kan driva frågan med att bygga plank runt återvinningsstationen? Vad ställer sig 

Sita till det hela och granarna? => Styrelsen får följa upp vad som lovades från Furuby 

Direkt. => Inga svar från kommunen. Tobias kan skicka ut påminnelse till ansvariga. 

- Rensa i byn, fixa bänkar och ordna kring pulkabacken. Kan vara en idé till 

samverkansträffen. Byalaget har rensat byn under lång tid, men detta borde vara en mer 

allmän angelägenhet. => Tobias pratar med Furuby byalaget. 

- Komplettering av skyltar till hjärtstartaren => Klas tar detta i samband med ärende 

ovanför. 

- Inplanering av nytt övningstillfälle för HLR => Tobias har pratat med en instruktör som 

gärna ställer upp. Styrelsen får bestämma ett datum. 

 

Från förra mötet, 2016-06-07: 

1. Klas reder ut vad som gäller om skyltar 

2. Tobias pratar med Furuby byalag om städning (gammal actionpunkt) 

3. Björn uppdaterar websidan om uthyrningsansvarig 

4. Tobias undersöker möjligheter om ny HLR-utbildning 

5. Björn samordnar midsommarfirandet 

6. Tobias meddelar Danne ny fyrverkeribudget 

7. Tobias tar fram sponsring procedur 

8. Anette tar fram medlemslista till Majbritt (gammal actionpunkt) 

9. Tobias kollar till nytt styrelsemöte 
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5. Information från byarna 

 

Kårestad: Angelika berättar att ett hus håller på att byggs och att två tomter är till salu 

(ekeforshus). Christer berättar att fiberföreningen, Veff, har fått sökta bidrag, 6 mil grävsträcka, ca 

190 hushåll, målet är max 25,000kr för varje hushåll. Grävning till hösten. 

 

Attsjö: Christer bidrar med status från föreningen Byaliv. Ärendet ligger fortfarande under 

utredning på Länsstyrelsen i Kalmar, beslut väntas. Nyligen har en ny rapport med nya 

bullermätningar gjorts. Byalaget håller på att utöka vattendraget och en vandringsled runt sjön. 

Frågan om dammarna är ännu inte löst. Inget nytt från Asfaltverket heller, det är dock viktigt att 

alla som upplever obehag från Asfaltverket så man noterar och kontaktar Miljö och Hälsa. 

 

Ingen information från övriga byar. 

 

 

6. Bidragsansökningar 

 

Till dagens möte så har Tobias lagt fram ett förslag på hur bidragsansökan ska gå till: 

Bidragstagaren ska i ansökan: 

1. beskriva ha en verksamhet i socknen där nyttan tillfaller sockenbor 

2. ha behov av bidrag för att göra inköp för specifik vara/tjänst 

3. maximalt få ut ett belopp som ryms inom sockenlagets budget för bidragsansökningar 

 

A) Hovmantorp-Furuby Hembygdsföreningen (2016-11-06) 

I detta fall rör det sig om utvecklingsmedel (projekteringskostnader) för Kyrkeyd på 5,000 SEK 

 

Styrelsen beslutar att bifalla denna bidragsansökan. 

Anette får i uppdrag av styrelsen att innan årsskiftet betala ut 5,000 SEK enligt ansökan samt 

daterad verifikation på mottagningsbekräftelse. 

 

B) Föreningen Byliv Furuby Socken (2016-12-02) 

I detta fall rör det sig om finansieringsmedel för vetenskapliga rapporter kring eventuella 

vindkraftsutbyggnad med ett önskemål på 8,000 SEK. 

 

Styrelsen beslutar att skjuta upp frågan till första styrelsemötet efter sockenlagets 

årsmöte 2017. 

 

 

7. Årsmötet 

Styrelsen bokar söndagen den 5 mars kl 15:00 för årsmöte, preliminärt i församlingshemmet. 

Kallelse ska alltså skickas ut senast 19 februari. 

 

 

8. Övriga frågor 

 

8.1. Slyröjning vid pulkabacken 

Rickard kollar med slyröjning på gatukontoret 

Mikael Tersmark har pratat med Mats Svensson på kommunen som ska hjälpa till med flyttbar 

grill och bänk samt röjning och preparering av grusplanen. 

 

8.2. Hastighetsskylt 

Rickard meddelar att inget hänt men vi står fortfarande i kö.  
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8.3. Bänkar runt elljusspåret 

Christer kan ta detta i pensionärsföreningen. 

 

8.4. Luftmätning 

Det kan finnas intresse att få en luftmätning utförd kring asfaltverket. Styrelsen lägger in detta i 

kommande verksamhetsplan för 2017.  

 

 

 

9. Nästa möte planeras till måndagen den 23 januari, ordförande kallar tid och plats. 

 

 

 

10. Genomgång av protokoll 

Vi sammanfattar mötets nya actionpunkter enligt följande: 

1. Anette betalar ut bidrag till HBF 

2. Tobias kontaktar Klas och Kerstin beslut av bidragsansökan 

3. Rickard kollar läget med hastighetsskylt 

4. Rickard kollar om röjning vid pulkabacken 

5. Christer kontaktar pensionärsföreningen om bänkarna 

6. Tobias tar med ev luftmätning till verksamhetsplan 2017 

7. Björn bokar upp församlingshemmet 23/1, 4/2 samt 5/3 

 

 

 

11. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuby 2016-12-06  

 

 

 

 

………………………………..  ………………………………….. 

Björn Nilsson   Anette Gustavsson 

Sekreterare   Protokolljusterare 


