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Protokoll av styrelsemo te  
Furuby Sockenlag 2019-04-24 

Tid och plats: 19.00 Furuby IF Klubbstuga 

Närvarande: Gudrun Holmberg, Björn Nilsson, Gisela Soprani 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Mötesdagordningen (bilaga 1) ändrades map kap 2 och 3 jämfört 

med kallelsen. 

3. Till sekreterare valdes Björn Nilsson och som justerare valdes 

Gisela Soprani 

4. Föregående protokoll 
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => framåt våren 2019 

2. Björn N och Gudrun H tar fram en skrivelse till kommunen om efterfrågad tomtmark => vi 

driver frågan vidare med input från årsmötet => Se kapitel 10 

3. Anna B bjuder in till visning av elljusspåret => Klart, genomfördes 25 mars. 

4. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare med 

paketutlämningen 

5. Anna B kontaktar kommunen angående önskemål om Stora lekplatsen => visning 24 april 

6. Gudrun H tar upp frågan om festaktiviteter/samarbete på Furuby IF årsmöte => Klart, togs 

upp på Furuby Ifs årsmöte. 

7. Styrelsemedlemmar får maila förslag på företagare => klart, boken går snart i tryck 

8. Styrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => jobbar vidare 

9. Gisela S påminner om inbetalning av medlemsavgift => Björn N påminner på hemsidan 

10. Britt Marie S kollar om Bertil Marklund kan föreläsa 20 oktober => prisuppgift klar 

11. Styrelsen måste få tag på en tredje representant för valberedningen  

12. Protokollutbyte FIF och Sockenlaget? => Gudrun H kommer överens med Stibbe om utbyte. 

5. Rapporter från byarna 
Attsjö: Ingen närvarande. Byalagsrepresentant är Mia Karlsson. 

Kårestad: Ingen närvarande. Karolina Fransson är byalagsrepresentant i Sockenlaget. 

Furuby: Ingen närvarande. Byalagsrepresentant är Lisbeth Nilsson. 
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Västorp: Ingen närvarande. Byalagsrepresentanter är Ann-Marie och Hans Johansson. Tydligen var 

det inte klart att dessa representerar Västorp i Sockenlaget.  

Fägerstad: Ingen närvarande 

Skrivelser: Se kap 10 

Övrigt: Avloppsröret (tilloppsvatten) mellan Furuby och Åryds reningsverk går genom sjön och denna 

ska bytas ut nu under sommaren med hjälp av en båt. Den är gammal och har tydligen även flutit upp 

till ytan på sina ställen.  

Ett nytt medborgarförslag har inkommit till kommunen: bygg parkeringsplats på vänster sida vid 

infarten på Fägrevägen. Tekniska Nämnden avslår dock denna skrivelse men uppmanar Sockenlaget 

att ta med skrivelsen till Vidingehem (som handhar P-platserna). Vidingehem får sedan ta kontakt 

med Växjö kommun om mer yta till P-platser 

6. Kommunbesöken (bad- och lekplatserna) 
Den 25 mars mötte Gudrun Holmberg och Anna Bengtsson upp med Peter Bengtsson och Jessica 

Råhlin från Kultur och fritid. De gick en runda runt byn, bla till lilla grusbanan, elljusspåret, lilla 

lekplatsen och badplatsen. Efter rundturen skulle vi i Furuby: få hjälp med bättre lutning vid 

pulkabacke, byte av en elljusstolpe. Vid badplatsen, utanför omklädningsrummet, ska byte av 

marksten göras, ny grillplats (cementrör) vid sjön (bänkarna är inte på plats ännu) samt att 

soptunnorna ska finnas där året runt. 

Innan styrelsemötet 24 april, träffade även Anna Bengtsson, Gudrun Holmberg och Mikael Tersmark 

tre personer från Planeringsavdelningen Tekniska förvaltningen; Maria Elmdal Arvidsson, Peter Lönn, 

och Göran Svantesson. Även dessa gick en runda i området. Lilla lekplatsen ska bli nu bli en 

spontanyta utan lekredskap men med picknickbord. Isbanan/lilla grusplanen borde jämnas ut, och 

pulkabacken snyggas till samt kompletteras med ett staket. Någon form av aktivitetsinstallation kan 

placeras i området vid pulkabacken. Kanske kan material tillhandahållas för tex bänkar till isbanan. 

Kultur och fritid menar att inga större insatser är möjliga, men att förslag ska tas fram och stämmas 

av med Sockenlaget.  

Vid stora lekplatsen ska ev några grenar på granarna klippas. Två mindre småbarnsgungorna kan 

ordnas samt någon extra leksak. Dessutom ett staket mot byvägen och möjligen en björkallé mot 

idrottsvägen. Frågan om belysning kom upp vilket vore tacksamt. Ytterligare någon 

bänk/bord/sittplats kan behövas. Kommunen kommer med förslag som stäms av med Sockenlaget. 

I området runt skolan så äger Växjö kommun ett stråk närmast kyrkogårdens stenmur mot skolan. 

Kommunen var inte medveten om linbanan och lär nog ta bort denna efter hand. 

Redan nu i Maj kommer vissa enkla saker på plats men det ska bli klart under hösten. Kompletta 

noteringar från mötet finns på hemsidan. 
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7. Budget 
Gisela Soprani har fått ansökan registrerad för Byapeng och kaffepeng så summan är på väg in. Gisela 

har även fått namn till tre annonsörer faktureras. 

8. Det händer i Furuby… utdelning 
Boken är på tryckeriet. Förslagsvis anlitar vi Svensk Direktreklam och betalar för leverans till samtliga 

hushåll i socknen (postnummer 36593). Vi beslutar att anlita SDR för distribution. Björn Nilsson 

ordnar utdelning med SDR, max 1000kr. 

Ingen extra bilaga tas med i boken. 

Styrelsen informerar på hemsida/Facebook inför utdelning att 2019 får alla hushåll en bok och att 

man uppmanas betala medlemsavgiften. 

9. Företagsträffen den 2/4, Höstmöte 20/10 Attsjö 
Företagsträffen den 2/4 ställdes in, men intresse finns för ett annat tillfälle.  

Inför höstmötet har Britt-Marie Svensson tipsat om Bertil Marklund som kan föreläsa om hälsa. Han 

har möjlighet att genomföra detta mot en ersättning ca 5000 - 7000kr. Vi kan tex ta betalt för fika 

och eventuellt söka bidrag från Vuxenskolan.  

Styrelsen beslutar att gå vidare med Bertil Marklund.   
 
Observera att vi har föreningsträff den 15 september. 

10. Skrivelser 

10.1.  Byvägen-busshållplatsen 
Gudrun Holmberg har påbörjat skrivelse. 

10.2.  Tomtmark 
Gudrun har även påbörjat skrivelse om tomtsituationen i Furuby.  

10.3. Gymnastiksal 
Gudrun har påbörjat skrivelse om önskemål om större gymnastiksal. Kolla gamla ritningar. Få 

med skolan! 

Gudrun skickar samtliga utkast till Björn Nilsson för komplettering och granskning. 

11. Kyrkeryd (separat bilaga) 
Förra mötet 19/3 fick Sockenlaget kännedom att hembygdsföreningen avser att avyttra Kyrkeryd. 

Osäkert om kommunen är intresserade att köpa tillbaka marken. Nästa steg kan bli försäljning via 

mäklare. Dock måste vi flytta friggeboden då den tillhör byn. 

Britt-Marie Svensson har kollat med Lantmäteriet och fått ut handlingar (Akt nr: 0780K-03/6).  



Gudrun Holmberg pratar vidare med Ulla Browne angående Kyrkeryd.

12. Tid och plats för kommande möte
Preliminärt 27 augusti, Gudrun Holmberg återkommer med plats.

13. Öwiga frågor
lnga övriga frågor.

L4. Sammanfattrring av actions
1. Ordförande bokar inventeringsdag i Kyrkeryd => framåt våren 2019

2. Birgitta E och Gudrun H kan höra med folk i branschen hur vi kommer vidare med

paketutlämningen

3. Ssrelsen bör utreda möjligheterna till bidragsansökningar => jobbar vidare

4. Gisela S påminner om inbetalning av medlemsavgift => Biörn N påminner på hemsidan

s. Britt Marie S kollar om Bertil Marklund kan föreläsa 20 oktober => prisuppgift klar

5. S§relsen måste få tag på en tredje representant för valberedningen

7. Protokollutbyte FIF och Sockenlaget? => Gudrun H kommer överens med Stibbe om utbyte.

8. Gudrun H tar med kompletterande information om parkeringsplats Fägrevägen på

kommande möte med tekniska förvaltningen.

9. Björn N ordnar utdelning med SDR, max 1000kr.

10. §srelsen informerar på hemsida/Facebook infor utdetning att 2019 får alla hushåll en bok

och att man uppmanas betala medlemsavgiften.

11. Gudrun H skickar samtliBa utkast till Björn Nilsson för komplettering och granskning.

12. Gudrun H pratar vidare med Ulla Browne angående Kyrkeryd.

13. Gudrun H återkommer med plats för nästa styrelsemöte 27/8

Furuby zote- lS-ry Furuby 2oL9- ai -tL Furuby 2Ot9- dS- 0 ?

?i,,{8,
Gisela Sopranl

Sekreterare Protokolljusterare Ordförande
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Bilaga 1 - Kallelse 

 


