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Hö stmö te  
Furuby Söckenlag 2019-10-20 

Tid och plats: kl 1430 Attsjö skola. Drygt 30 personer närvarande.  

Mötet inleddes med ett kortare höstmöte följt att föreläsning om hälsa av Bertil Marklund. 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

2. Godkännande av kallelsen 
Mötet godkände kallelsen. 

3. Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen. 

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. 
Till ordförande valdes Gudrun Holmberg, sekreterare Björn Nilsson och som justerare valdes 

Anna Bengtsson och Gisela Soprani. 

5. Rapporter 

5.1. Gymnastiksal 
Sockenlaget skickade förslag till Utbildningsnämnden om utbyggnad av skolan, men förslaget 

avslogs. 

5.2. Villatomter och lägenheter 
Sedan tidigare har Furuby ställt sig positiv till utbyggnad Sockenlaget ha skickat förslag till om. 

Nytt förslag översiktsplan 2020. Kommunen. Översiktsplan av LIS-området, men kommunen 

råder inte över marken (som tillhör Skogssällskapet). Kommunen äger ingen mark i Kårestad. 

5.3. Byvägen och väg 25 
Sockenlaget har även förslagit breddning av byvägen och förbättrad säkerhet i korsningen 

RV25/byvägen. Byvägen ska i framtiden kompletteras med Gång- och cykelväg då det finns 

med i planen för 2018-2029. 

6. Stora och lilla lekplatsen i Furuby 
Lilla lekplatsen är nedrustad men kallas spontanyta. Som kompensation kan det bli någon 

installation vid pulkbacken. Stora lekplatsen, Kyrkparken, kommer kompletteras med belysning 

och annat under hösten/vintern 2019. 



7.

B.

Badplatsen
Avloppsledningen Åryd/Furuby byttes under sommaren 2019. I samband med att maskiner

fanns på plats så fixades marken vid badplatsen till. En ny grillplats är också på plats.

Val av ledamot till valberedningen
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Sedan tidigare har vi två ledamöter. Förslag på ny

ledamot, Anders Johansson - Kårestad.

Mötet välter Anders lohansson som ny ledamot I valbercdnlngen.

Öwiga frågor

9.1. Teater i byarna
Gudrun Holmberg har fått förfrågan från Våxjö teaterförening om det finns intresse att
anordna teater i byarna. Svar ska lämnas innan nyår.

9.2. Företagsträff 4 november
Gudrun Holmberg informerar om en företagsträff för lokala företagare och UF'are tillsammans

med Sockenlaget. Utskick har redan skickats ut till alla hushåll i socknen.

9.3. Kompostema
Frågan om komposten uppkom. När kommunen var ute så såg de komposten. Där fanns

invasiva växter. Dårför kommer kommunen samla ihop detta och skicka det till förbrånning.

Trådgärdsavfall ska dumpas vid återfämningsstationen. Till valborg sä år tillåtet att samla ihop

vanli6 rls och liknande, men inte trådgårdsavfall.

9.4. Kyrkeryd
Ulla Browne informerar om Kyrkeryd har lagts ut till mäklare och kommer snart att komma ut

tiltförsäljning. Frågor och funderingar kring fastigheten kan tas med mäklaren, Fastighetsbyrån

i Växjö. Friggeboden ingår i fastigheten och måste därför tömmas innan visningar (liksom det

som finns i huset). Kyrkeryd värderas till ca 500,000 kr.

10. Avslutning
Gudrun Holmberg tackar för visat intresse och tipsar om årsmöte 2020 den 9 februari.

9.

Björn Nilsson (Sekreterarel
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Bilaga 1 - Kallelse 

 


