
Verksamhetsberättelse för Furuby sockenlag 2010 
 
Nu har ytterligare ett år passerat och det är dags att sammanfatta vad vi gjort i Furuby 
sockenlag. 
 
Vi inledde året med att bevilja Kårestad byalag 5000:- i bidrag för inköp av möbler 
till Kårstugan. En bra börja på året tycker jag med förhoppning om fortsatta 
aktiviteter i Kårestugan. 
 
Vi har firat Valborg, midsommar och knutsdans så som vi brukar. 
 
Nytt för i år var att vi arrangerade garageloppis i Furuby. Vi avslutade loppisen med 
att grilla nere vid badplatsen. Även om vi inte hade vädrets makter med oss var vi 
några tappra som höll igång mellan skurarna. Denna aktivitet uppskattades och 
önskemål har framförts om fler loppisar framöver. 
 
Det händer i Furuby har under året getts ut i jubileumsutgåva. Vilken utgåva, så fin 
den är. Ett stort tack till Birgitta, Krister Estberg och Harald Leandersson för det 
arbete ni lagt ner. 
 
Vi har under året arbetat för och ut av Hembygdsföreningen fått tillstånd att bygga två 
permanenta bodar till våra aktiviteter i Kyrkeryd. I skrivande stund har dessa planer 
lagts på is, då det år från år visat sig bli allt svårare att få folk att hjälpa till vid dessa 
arrangemang, vilket gör framtiden oviss. Det har även kommit önskemål om att alltid 
inte fira på Kyrkeryd, utan som förr alternera mellan byarna. Detta är något som ska 
diskuteras vidare på årsmötet. 
 
Vid vårat höstmöte fick vi besök av Tommy Lövgren från polisen. Han informerade 
om grannsamverkan och uppmanade sockenborna att prata sig samman och kontakta 
polisen på nytt om man var intresserad. 
 
Furuby tätort har under året som gott blivit bredbandsanslutna så nu kan vi hänga med 
i framtiden. 
 
Vi har sökt kaffepeng och utvecklingspeng av kommunen. 
 
Daniel Friberg har arbetat för att få isbanan och pulka backen i ordning till sportlovet. 
Han är dock något missmodig av att tjälen inte har satt sig i år. 
 
Uthyrningen av tält, bord och stolar har fortsatt som förut. Bord och stolar förvaras i 
Attsjö skola. Ingvar Björkman har nyckel dit. Tälten förvaras på Kyrkeryd. Nyckel 
finns hos Daniel Friberg. Bokning görs via sockenlagets ordförande som ännu inte är 
utsedd för 2011 (som numera heter Angela Wallin sekr. anm.). 
 
Vår hemsida finns kvar och väntar på nya inlägg från sockenborna. www.furuby.se. 
 
Sockenlagets styrelse via Charlott Eriksson. 


