Höstmöte
Furuby Sockenlag 2021-10-24
Tid och plats: 15.00 Furuby Församlingshem
Närvarande: Cirka 20 personer närvarande.

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till mötesordförande valdes Gudrun Holmberg, till sekreterare
valdes Björn Nilsson och som justerare valdes Lena Jakobsson
3. Information från byarna
Gudrun sammanfattar läget från byarna enligt protokoll från senaste styrelsemöte 2021-10-11.

4. Information från Sockenlaget
4.1. Lekplatsen i Furuby
Kyrkoparken invigdes den 27 augusti med ett 30 tal barn och besök av Sofia Styngsberg, ordförande i
tekniska nämnden

4.2. Skolan/gymnastiksalen
Gudrun Holmberg och Tomas Klüft (Furuby IF) var den 21 oktober på möte med skolan för att
diskutera lokalerna. Skolan vill helst ha en gymnastiksal i direkt anslutning med skolbyggnaden. Olika
varianter diskuterades. Furuby IF och Sockenlaget kommer skriva ihop ännu en skrivelse i frågan.
Angående pågående arbete med paviljongen så ska skolan planera hur den ska användas. Pga av
praktiska skäl så fick man ta skolan fotbollsplan för bygget,ny yta ska dock preppas för att ersätta
fotbollsplanen. Bygglovet för paviljongen gäller i 5 år. Antalet elever och förskolebarn förväntas öka.
Skolan har dessutom köpt in nya gymnastikredskap och bänkar, samt markiser och utekrukor.

4.3. Spåret/kyrkerydsplatsen
Kommunen har beslutat att ett utegym ska byggas längs elljusspåret och att det ska vara anpassat för
all åldrar. Av ekonomiska skäl vill man dock koncentrera byggnationerna till få ställen. Detta kommer
verkställas våren 2022, men det finns så klart möjligheter att bygga ut i framtiden.

Kommunen ska även hjälpa till med att trimma pulkabacken och bygga färdigt vallen nedanför.
Nuvarande kolgrill ska ersättas med en vedgrill. En ny spolslang till vinterisen kommer också
levereras.
Britt-Marie Svensson meddelar att ny eventplats, på ytan vid elljusspåret mellan valborgsplatsen och
pulkabacken, är på under planering. Inkoppling till elskåp kommer vara tillgängligt.

4.4. Tomtmark
Då det inte finns någon ledig tomtmark i socknen så beslutades efter Sockenlagets Årsmöte
(2021-04-25) att Sockenlaget skulle sätta ihop skrivelse om önskemål att få fram nya tomter..
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen Monika Skagne att i dialog med Sockenlaget
hitta tomtmark till försäljning.
I skrivelsen framgår att kommunen äger tomtmark vid Tället längs byvägen (som dock inte är
detaljplanerad) samt önskemål om att även bygga lägenheter både i Furuby och i Kårestad.
Vidingehem har ju funderat på att bygga även vid stora grusplanen, men inget nytt kring det.
Angående LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) så ligger frågan egentligen hos Skogssällskapet
såvida de vill sälja mark till någon entreprenör.
Inga övriga synpunkter uppkom på mötet kring tomtmarker.

4.5. Byvägen
Under perioden 2018-2028, mer troligt 2026, så kommer byvägen breddas med en gång- och
cykelväg.
Angående väjningsplikt så är Byvägen idag är inte en huvudled, dvs högerregel gäller.
På mötet uppkom frågan kring hög hastighet på byvägen. Kan sockenlaget ta fram en skrivelse kring
att sänka hastigheten.
Sockenlagets styrelse tar frågan vidare rörande problemet med hög hastighet på Byvägen.

5. Parkbänkar
Björn Nilsson tar upp frågan om parkbänkar i socknen. Finns det idéer om var dessa skulle kunna
placeras? Följande förslag inkom:
●
●
●
●

Återställ två-tre sittplatser på elljusspåret på lämpliga och tillgängliga platser
Kan man placera en bänk längs den sk Noblarundan?
Kan man hugga till till stockar som fungerar som sittplatser?
Vore bra med sittplatser runt lilla grusplanen, vore bra tex inför vinterns skridskoåkning

Styrelsen jobbar vidare med denna fråga.

6. Det händer i Furuby
Anna berättar att 2022 så firar sockenlaget 50 år och det ska uppmärksammas med en
jubileumsutgåva av Det händer i Furuby. Upplagan är tänkt att skickas ut gratis till alla boende i
socknen. Sockenlaget och redaktionen tar gärna emot tips på innehåll, hjälp med material samt
annonser. Styrelsen jobbar vidare med denna fråga.

7. Övrigt
Alexander Modell frågar om hur det gick till när Sockenlagets sponsrade bidrag till föreningen Byliv
Furuby Socken för bidrag till expertutredning (inkom 2016-12-02). Sockenlaget beslutade 2017-04-10
att bidra med en del av önskat belopp enligt bidragsansökan. Sockenlaget har utformat riktlinjer för
bidragsansökningar som beslutades på årsmötet 2017-03-05.
Protokoll finns som vanligt på https://www.furuby.se/sockenlaget.html

7.1. Ekonomi
GIsela Soprani rapporterar att vi f.n. har 106 betalande medlemmar. Noterbart är att Sockenlaget inte
heller haft så många utgifter den senaste tiden och ställde frågan vad vi kan använda föreningens
pengar till.

8. Ordförande avslutar mötet
Efter mötet bjuds det på tårtfika och sedan krukväxtauktion som inbringade 1490 kronor.
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