Protokoll Sockenlaget
Plats: Lilla rummet i församlingshemmet 2019-03-19 Kl: 19:00
1. Ordf hälsar välkommen
2. Sekreterare valdes Anna Bengtsson
Justerare valdes Gisela Soprani
3. Man godkänner dagordningen
4. Man godkänner föregående protokoll
Aktion punkter som är avklarade
- Hjärtstartarskyltar är uppe och den är registrerad i hjärstartarregistret
- Visning av elljusspåret kommer ske 25 mars. Anna, Gudrun och ev Britt Marie
visar runt
- Birgitta och Gudrun jobbar vidare med paketutlämning
- Inbetalningsavin är ute
- Kommunen är kontaktad om stora lekplatsen.
- Festaktiviteter/samarbete togs upp på Furuby IFs årsmöte. Gudrun ta upp frågan
på FiF årsmöte.
- Stadgarna är omskrivna och godkända
- Lokal för företagarträffen är klar
- Lokal för föreningsfrukost är klar
- Lokal för höstmötet är klart
- Jobbar vidare på bidragsansökningar
5. * Attsjö, Kårestad, Västorp och Fägerstad ingen närvarande. Britt Marie
representerar Furuby istället för Lisbet för ikväll. Britt Marie vill att belysningen och
anslagstavlorna ska förbättras. Britt Marie har kontakt med kommunen om
anslagstavlorna. Trafikverket vill ändra hastigheterna till 70 km/h på vägen ner till väg
25. Vägen mellan gamla byvägen och väg 25 förbi Prästgården mot CS hundcenter.
• Förslag till stora lekplatsen: önskar att klippa mer av gräset och sätt upp ”Hund
förbjuden” från alla tre hållen på stora lekplatsen. Sandlåda bör man ha för sig.
Anna redogjorde för kommunens svar. Bl a funderingar att slopa lilla lekplatsen
och bredda målgruppen för den stora lekplatsen samt skapa samlingspunkt kring
isbanan.
Gungorna vid badplatsen bör ses över. Frågan kommer tas upp om badplatsen,
isbanan och elljusspåret till mötet på måndag 25/3.
• Furuby 2:70 Kyrkeryd vill Hembygdsföreningen avyttra, se bilaga 1. Britt Marie
kollar med Lantmäteriet om vad som är tänkt att avveckla. Gudrun kollar med
ordf i Hembygdsföreningen kostnad och att man bör avvakta.
6. Medlemsinbetalningar: Hittills har vi fått in 7341 kr. Gisela påminner på hemsidan att
bet in medlemsavg. innan sista dagen går ut d v s 31 mars.
Byapeng: Gisela har skickat in i pappersformat och får skicka igen digitalt.
7. Det händer i Furuby: Annonspris önskas bestämmas, det har varit 500 kr länge för en
helsida. 250 kr för halvsida.

Man kommer att presentera Stibbe, ny ordf FIF. Varför vill man bo i Furuby? Intervju
kommer göras med hemvändare. Man vill ha en företagare att intervjua, förslag
mottages till Birgitta. Birgitta efterlyser mer material till Furuby. Britt Marie föreslå
att Välkomna nyinflyttade med boken Det händer i Furuby.
Beslöt att höja halvsida till 350 kr och behålla helsida 500 kr
8. * Gudrun har delat ut lappar och satt upp på anslagstavlan. Ha fått in några
anmälningar. Några har inte kunnat men varit intresserade.
• Höstmötet söndagen 20 oktober Attsjö skola är bokad. Kulturellt inslag. Bertil
Marklund föreläsare om hälsa. Britt Marie kollar om Bertil kan komma. Det ska
väljas en representant till valberedningen.
9. Gudrun har påbörjat en skrivelse till Trafikverket om bättre belysning samt bredda
vägen för gående och cyklister från väg 25 upp till kyrkan. Gudrun forskar vidare på
om man ska skriva upp till kyrkan eller om man ska ta upp till Fägrevägen. Även en
skrivelse till Växjö kommun om att man vill få fram fler tomter, både hyresrätter och
villatomter.
10. Röda friggeboden använder Sockenlaget på Kyrkeryd tomten, kanske kan flytta till
FIFs tomt vid en ev försäljning av Kyrkeryd. Gudrun meddelar ordf. i
Hembygdsföreningen. Inventeringsdagen kommer framåt våren.
11. Tid och plats för nästa möte blir onsdagen den 24 april ev i klubbstugan
12. Furubydagen blir det inget i år. Furubyloppet kommer att köras.
Nytt badplatsavtal är skrivit mellan FIF och Peter Bengtsson på kultur och fritid. Den
kommer att rustas upp och nya bryggor kommer. De kommer att göra om
grillplatserna och rusta upp omklädningsrummen och utedass.
Simskola i Furuby om det blir tillräckligt många som anmäler sig.
Skyltar om Hund förbjuden vid stora lekplatsen. Välkomstskylt i Furuby infart om
”Här hälsar alla på alla” kanske kan läggas in i Det händer i Furuby. Det kommer i så
fall göras i samband med FIF.
Nätet kring återvinningsstation, Fägrevägen togs upp då det sprids ut mycket skräp
ifrån insamlingscontainer. Då fastighetsnära insamling kommer att komma nästa år
avvaktar vi frågan.
Förslag om att FIF och Sockenlaget är med på varandras möte alternativt få varandras
protokoll.
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Bilaga 1 - Avyttring av Kyrkeryd

