Protokoll av styrelsemote
Furuby Sockenlag 2019-08-27
Tid och plats: 19.00 Furuby Församlingshem
Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Gisela Soprani, Lisbeth Nilsson, Anna Bengtsson,
Nikitas Kiriakidis, Mia Karlsson och Björn Idlinge

Mötet inleds med att Björn Idlinge, Växjö kommuns landsbygdsutvecklare, se
minnesanteckningar i bilaga 2.
1.

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2.

Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes
Anna Bengtsson

3.

Mötesdagordningen (bilaga 1) godkännes med mindre
komplettering av punkt 9 samt att att då punkt 11 saknades så
blir tidigare punkt 12-13 istället punkt 11-12. Ny punkt 13 lades
till.

4.

Föregående protokoll
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => avvaktar ev försäljning av Kyrkeryd
2. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare med
paketutlämningen => frågan kvarstår
3. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta
4. Gisela S påminner om inbetalning av medlemsavgift => Björn N påminner på hemsidan=>
klart
5. Britt Marie S kollar om Bertil Marklund kan föreläsa 20 oktober => prisuppgift klar, tas på
höstmötet se punkt 9.
6. Styrelsen måste få tag på en tredje representant för valberedningen => styrelsen söker
personer med mål att få fram en kandidat till höstmötet
7. Protokollutbyte FIF och Sockenlaget? => Gudrun H kommer överens med Stibbe om utbyte
=> man ska komma åt dessa genom att logga in på svenskalag
8. Gudrun H tar med kompletterande information om parkeringsplats Fägrevägen på
kommande möte med tekniska förvaltningen => klart, inget nytt
9. Björn N ordnar utdelning med SDR, max 1000kr => Klart och utdelat
10. Styrelsen informerar på hemsida/Facebook inför utdelning att 2019 får alla hushåll en bok
och att man uppmanas betala medlemsavgiften. => klart
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11. Gudrun H skickar samtliga utkast till Björn Nilsson för komplettering och granskning. => Klart
och inskickat
12. Gudrun H pratar vidare med Ulla Browne angående Kyrkeryd. => se punkt 10.
13. Gudrun H återkommer med plats för nästa styrelsemöte 27/8

5.

Rapporter från byarna

Attsjö: Mia Karlsson rapporterar att skolan håller på att renoveras samt lite V/A jobb. Tyvärr blir det
ingen musikfestival i år. Byalaget kommer hålla höstmöte och soppkväll. Bokcirkeln är igång.
Kårestad: Ingen närvarande och inget att rapportera
Furuby: Lisbeth Nilsson har inget att rapportera från byalaget, men badplatsen är återställd efter
ledningsjobbet (ska även sås gräs). Nikitas Kiriakidis berättar att det finns en turistbok i Tyskland, där
Furuby omnämns.
Västorp: Ingen närvarande och inget att rapportera
Fägerstad: Ingen närvarande men söndagar håller Anders och Anne Norlin loppis
Övrigt: -

6.

Budget

Gisela Soprani rapporterar att några medlemsavgifter har inkommit samt tre uthyrningar. Fyra
annonsörer ska faktureras. Gisela lämnar även över material (klistermärken mm) från Swish.

7.

Svar på skrivelserna

Sockenlaget har fått svar på följande skrivelser:

7.1. Stora lekplatsen (Kyrkparken)
Växjö kommun har svarat med en förslagsskiss, där bla belysning, tre entrépunkter varav två är
belysta, några nya lekinstallationer, grusad gång tvärs igenom området, samt avgränsning med
gräs och stenblock.
Sockenlaget måste svara senast 2019-08-28. Följande kompletteringar vill styrelsen ha med:
•
•
•
•

Belysning vid alla tre entréerna till parken
Utökad gräsklippning utifrån skissen som istället når upp till pulkabacken och övre entré
(till höger på skissen mot skolan)
Ta bort den dåliga granen som idag står strax nedanför ”Nytt blommande träd” på
skissen (mot tomt 11:25).
Möjlighet att sätta upp staket/smålandsgärdesgård (för ökad säkerhet) i anslutning till
byvägen fram till nedre entrén på idrottsvägen. Detta skulle tex kunna genomföras som
en gemensam sockenaktivitet. Styrelsen vill ha tillstånd för detta.

Svaret skickades i samband med att mötet avslutades.
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7.2. Villatomter
Svar från Växjö kommun: Växjö kommun ser behov att få fram nya tomter i Furuby och arbetar
med ny översiktsplan som ska vara klar 2020. I denna plan pekas möjligt bostadsområde mellan
befintlig bebyggelse i norr och Fägrevägen. LIS-området finns kvar men kommunen råder inte
över denna fråga då ytan är privatägd. I Kårestad finns heller ingen kommunal mark, men
intresserade kan ansöka om förhandsbesked.

7.3. Gymnastiksal
Svar från Utbildningsförvaltningen: ”Det finns i dagsläget inte några planer avseende till eller
ombyggnationer av Furuby skola eller skolans gymnastiksal.”

8.

Det händer i Furuby… till nyinflyttade

Styrelsemedlemmarna får gemensamt dela ut boken till nyinflyttade [5]. Byalagsrepresentanter får ta
sina byar och de i Furuby får ta sina områden. Frivilligt att lägga ut ev välkomstpresent. Björn Nilsson
har extra exemplar av boken.

9.

Företagsträffen, föreningsfrukostmöte, höstmöte 20/10 i Attsjö
9.1. Företagsträff
Till företagsträffen kan vi ta reda på mer information om Leader Linné och företagshubbar.
Gudrun Holmberg undersöker när vi kan bjuda in representant från Leader Linné och planera
företagsträffen [6]. Dessutom inkluderar vid information om UF-företagande.

9.2. Föreningsfrukostmöte
Styrelsen beslutar att vi inte håller ett frukostmöte i år.

9.3. Höstmöte 20/10 i Attsjö
Britt-Marie Svensson bokar Bertil Marklund, föreläsare på senioruniversitetet, planeras som
föreläsare om hälsa och välmående. Vi kan även ansöka om bidrag för detta. Gudrun Holmberg
mailar Björn Idlinge om bidragsansökan [7]. Styrelsen beslutar att vi på höstmötet tar betalt för
(hälso-)fika och föreläsning. Gisela Soprani ordnar med inbjudan till höstmötet [8] där styrelsen
även vill hålla ett val till valberedning (klara till nästa styrelsemöte). Höstmötesinbjudan delas ut
av respektive byarepresentanter och styrelsemedlemmar [9]. Gudrun Holmberg återkommer
med tid för höstmötet [10].
Styrelsen behöver förslag på tredje person till valberedningen inför årsmöte 2020.

10. Kyrkeryd
Hembygdsföreningen vill avyttra Kyrkeryd. Gudrun Holmberg har pratat med Ulla Browne
(ordförande i Hembygdsföreningen) men inte mycket har hänt i denna fråga. Förhoppningsvis ska
Hembygdsföreningen arrangera ett informationsmöte framöver. Anna Bengtsson undersöker vilka
möjligheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd [11].
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LL. Tid och plats för kommande möte
Nästa möte 2:a oktober kl 19:00 preliminärt Församlingshemmet. Anna Bengtsson ordnar med fika.

LZ. övriga frågor
lnga övriga frågor

13. Sammanfattning

av actions

1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => awaktar ev försäljning av Kyrkeryd
2. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare med
3.
4.
5.
6.

paketutlämningen => frågan kvarstår
Ssrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => arbete får fortsätta
Ssrelsen måste få tag på en tredje representant för valberedningen => styrelsen söker

\./

personer med mål att få fram en kandidat till höstmötet
§tyrelsemedlemmarna får gemensamt dela ut boken till nyinflyttade
Gudrun H undersöker när vi kan bjuda in representant från Leader Linnd och planera
företagsträffen

7.

Gudrun H mailar Björn ldlinge om bidragsansökan

L Gisela S ordnar med inbjudan till höstmötet
9. Höstmötesinbjudan delas ut av respektive byarepresentanter

och styrelsemedlemmar

10. Gudrun H återkommer med tid för höstmötet
11. Anna Bengtsson undersöker vilka möjligheter det finns att få bidrag för köp av Kyrkeryd
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Bilaga 1 - Kallelse
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Bilaga 2 – Noteringar presentation
Bjorn Idlinge
Björn Idlinge, Växjö kommuns landsbygdsutvecklare, presenterar sig och hans
arbete för att utveckla ett nytt landsbygdsprogram.
Ett antal olika planer Översiktsplan (viktigaste för kommunen), leder sedan till
detaljplaner. Dessutom et antal olika program, tex landsbygdsprogram och
näringslivsprogram och hållbarhetsprogram (hösten 2019) med olika teman.
Björn har analyserat landsbygdsprogrammet sen han tillträdde. En
frågeställning för kommunen är hur kan det se ut 2030? Kronoberg har en
ganska stor befolkningsökning. Man vill dock fortsätta fokusera på de olika
kommundelscentra (Ingelstad, Åryd, Gemla, Rottne, Braås och Lammhult).
Björn nämner att mycket av frågor från samhällsföreningar handlar om
hårdvara såsom vägar och byggnationer, men ofta inte mycket om mjukare
frågor, tex trivsel och utveckling. I dessa frågor kan det finnas mer möjligheter
att söka ur. Björn tipsar också om kommande utbildningar i att bli bättre på att
söka medel till olika projekt från olika källor, tex Leader Linné. Andra exempel
är mikrostöd för företagarprogram, eller lokalt arbetshubbar/företagshotell.
Ungdomscafé (kan kräva en verksamhetsidé), UF-företagande,
integrationsprojekt, LAN, musikfestival, utegym, etc …
Sockenlaget är intresserade av att delta i utbildning, preliminärt under 2020.
Ur diskussionerna så uppstår en idé kring ett allaktivitetshus i byn, som skulle
kunna drivas av ett bolag. Det finns några möjliga alternativ på lokaler i Furuby.
Gunnar Pettersson kan mer om liknande lösningar.
Som avslutande ord så ber Björn oss fundera på; vad gör vår ort attraktiv?
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