
              Verksamhetsberättelse Furuby Sockenlag 2011 
 
Verksamheten 2011 kan vi nu lägga till handlingarna och vi redovisar härmed vad vi gjort 
under året som gått. 
 
Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen träffats 5 gånger. Styrelsemötena har hållts på olika 
ställen och from slutet av 2011 fick vi besked att vi inte längre får vara gratis i 
församlingshemmet och ha våra möten, utan att hyra tas ut ifall vi lånar lokalen. 
 
Årsmöte hölls i Furuby församlingshem den 20 februari 2011 
 
Traditionsenligt valborgsfirande hölls i Kyrkeryd . 
Den 9 maj hölls Furuby Direkt i kyrkan .Till detta möte kom ca 70 personer. Politiker och 
tjänstemän informerade om olika aktiviteter som görs och sedan var det frågestund. Mycket  
frågor runt cykelväg, vindkraft och bussförbindelser. 
Styrelsen bokade möte ang cykelvägen och träffade trafikverket och tjänsteman från tekniska 
nämnden och diskuterade frågan. Klart blev att cykelväg fram till kyrkan finns inte alls i 
planering, det som de pratade om var cykelväg fram till första vägen in till samhället. 
Även detta förslag ligger långt ner på planeringslistan enl både trafikverket och kommunen, 
finns många mer akuta åtgärder att göra i andra samhällen enl dem. Styrelsen kommer 
fortsätter att följa frågan och hålla den aktuell.  
Midsommarfirande anordnades i år av Kårestadsbyalag och hölls i Kårestugan , mycket 
välordnat och god uppslutning. 
Den 8 sept var styrelsen inbjudna av kommunen på evenemang Gransholm , en träff för alla 
byalag och för att fira att Växjö blev Årets Landsbygdskommun 2010. Ordförande deltog på 
detta evenemang. 
Den 16 okt ordnades Barnens dag hos Caroline och Leif Johansson på Nilsagärde i Västorp. 
Där bjöd sockenlaget på korv och dryck. Aktiviteter som hölls var: plantering av vårlökar, 
fiskedamm, luftgevärsskytte, ponnyridning, karusellåkning, rundtur bland alla djuren, tur med 
hölass. Denna dag var oerhört lyckad med en enorm uppslutning , med 100-150 personer som 
kom under dagen uppskattningsvis. 
Den13 januari hölls knutsdans där julen dansades ut. Det bjöds på korv och tomte delade ut 
godispåsar. Tyvärr var vädret inte med oss, blåste rejält och uppslutningen var dålig. Ca 15 
barn deltog och några vuxna såklart. 
 
Partytälten har hyrts en del och speciellt mycket under studentperioden, nu har det upptäckts 
att de börjar bli lite dåliga, ett av dem läcker i taket. Vi har i styrelsen beslutat att köpa in ett 
nytt tält. Stolar och bord har också hyrts ut en del dock inte lika mycket. 
 
I vindkraftfrågan har inte styrelsen engagerat sig då det inom socknen finns många olika 
åsikter i denna frågan .Berörda byalag har även sagt att de själva driver denna frågan och 
säger ifrån om det är något som sockenlaget kan hjälpa till med. 
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