Sockenlagets Höstmöte 2017
Plats: Kårestugan 2017
Närvarande: 12 personer
1. Mötets öppnande, mötet är behörigt utlyst
2. Dagordningen fastställande och godkändes med följande tillägg:
7.1) Gudrun Holmberg - Lilla lekplatsen
7.2) Birgitta Estberg - Bidragsansökan
3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
Ordförande: Tobias Gredemark
Sekreterare: Björn Nilsson
Justerare: Gudrun Holmberg och Anette Gunnarsson
4. Paketutlämning
Björn redovisar resultatet från sammanställningen:
85% för Preem Högstorp/Växjö
14% för ICA/Hovmantorp
1% Affären i Åryd
Totalt antalet giltiga röster är 141, mottaget via SMS/mail/telefonsamtal samt Facebook. En
röst per person (räknar man hushåll, så gott man kan, så blir utfallet detsamma). Anonyma
svar och dubbletter har sorterats bort.
Postnord gör upphandlingar om paketutlämning, så även om Sockenborna önskar byta så
händer inget per automatik.
[1] Höstmötet beslutar att Sockenlaget får i uppdrag att lämna in förslag om byte av
postutlämningsplats.
5. Läget med tomter i socknen
Det kommer förfrågningar om tillgängliga tomter i socknen, framförallt i Furuby. Dock är
läget oklart vad som finns till buds.
I Furuby tätort finns få tomter kvar (då ett antal tomter sålts på senare tid). I Kårestad finns
någon enstaka tomt kvar. Furuby var nog den enda byn som tog emot LIS som positivt. Dock
ligger det vilande just nu. En enkel sammanställning via en karta finns länkad från
www.furuby.se/byarna.html.
Gudrun Holmberg menar att det är även viktigt att man kan få till hyreslägenheter och tipsar
om Vislanda-projektet, där man bygger enkla lägenheter. Det vore bra att även få med
byggplaner på skola/förskola så det följer befolkningsutvecklingen.
Christer Estberg tar upp frågan om kommunalt V/A vilket är en förutsättning för vidare
byggnation. Gudrun Holmberg påpekar att vattentillförseln blivit bättre då Åryds vattenverk
byggdes ut (troligen 2016).

1/2

Angående övriga byar så är det ju privat mark, men via ett intresseutskick till markägare kan
man skapa sig en uppfattning om möjligheterna.
[2] Höstmötet beslutar att Styrelsen får göra en skrivelse till kommunen angående
tomter/lägenheter i tätorten Furuby samt utföra en intressesammanställning om privata
möjligheter.
6. Valberedningen
Ett förslag på person har inkommit. Christer föreslår att varje byarepresentant får utse en
person till valberedningen annars får de själva delta. Föreslag: Jan-Olov/Västtorp. Klas menar
att man kan sätta det till på spets; vad händer om styrelsen inte fortsätter. Gudrun påpekar
dels att Sockenlaget dels driver viktiga frågor men det finns ett intresse bland folk, som
undrar vad som sades på mötena, men man går inte på mötet. Klas menar att han inte fått
några frågor. På Furuby Direkt var det gott om folk. Sockenlaget bör bestå av blandade åldrar
och från olika byar. Kanske finns det viss osäkerhet kring vad sockenlaget gör och vad som
behöver göras.
Styrelsen föreslår att nya valberedning (tom årsmötet) består av Arlette Nilsson-Kaiser
(sammankallande), Klas Bronvall och Angelika Dahlberg.
[3] Höstmötet beslutar att valberedningen fram till årsmötet tillsätts enligt Styrelsens
förslag.
7. Övriga frågor
7.1. Gudrun Holmberg – Lilla lekplatsen i Furuby
Gudrun har skickat frågor kring renovering av lilla lekplatsen. Kommunen har svarat att
man inte prioriterar den lilla lekplatsen som dock är besiktigad och godkänd.
Dessutom tipsar Gudrun om att den 26/11 så har församlingsrådet nomineringsmöte i
kyrkan som behöver representanter för Furubys del.
7.2. Birgitta Estberg – Sockenlagets bidragssystem
Birgitta berättar att pensionärsföreningen (SPF) årligen gör en utflykt, man vill dock
kunna sänka kostnaderna ytterligare. Är det möjligt att be om bidrag för detta? Tobias
ber Birgitta skicka en bidragsförfrågan till styrelsen.
8. Mötet avslutas
Furuby 2017-11-21

…………………………………………………………………
Björn Nilsson
Sekreterare

…………………………………………………………………
Tobias Gredemark
Ordförande

…………………………………………………………………
Gudrun Holmberg
Protokolljusterare

…………………………………………………………………
Anette Gunnarsson
Protokolljusterare
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