
 sid 1 av 2 

Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2013-09-16 

 
Närvarande:  Christer Estberg, Anette Gustavsson, Björn Nilsson Rickard Olbrant samt 

delegation från Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening; Kent Granqvist, Kerstin 
Gynnerstedt, Börje Svensson och Anders Östborn. 

 
 

1. Då både ordförande och vice ordförande inte kunde närvara så tar Björn den rollen.  
 
2. Mötesdagordningen definierades på mötet och godkändes. 
 
3. Till justerare valdes Christer. 
 
4. Kyrkeryds framtid 

Vi inledde mötet med att diskutera Kyrkeryd. Inför mötet hade samtliga tagit del av Tobias 
Gredemarks utredning, se bilaga 1, och vi inledde med beskriva sockenlagets ståndpunkt, att 
styrelsen saknar intresse att överta och underhålla fastigheten. Hembygdsföreningen 
presenterade sina tre möjliga alternativ.  

 1) Sockenlaget tar över ansvaret  
 2) Hembygdsföreningen behåller ansvaret  
 3) Kyrkeryd säljs till tredje part för egen verksamhet.  
 

Det sista alternativet är i princip identiskt med den alternativa lösningen i Tobias utredning. Vi 
var ense om att det var svårt att visa på någon kontinuerlig användning av fastigheten. De 
aktiviteter som idag sker kring Kyrkeryd kan ske på annan plats, tex vid sjön. Vi kom alltså 
inte på någon konkret lösning på frågan. Inför höstmötet får vi klargöra en frågeställning som 
vi diskuterar då i hopp om att komma fram till en konkret lösning. 

 
5. Uppföljning actionpunkter 
 Gamla punkter som lever kvar: 

• Tobias tar fram skrivelsen rörande staketet vid återvinningsstationen => ej påbörjad 
• Angela fortsätter planera in en träff med Tekniska rörande cykelvägen => ej påbörjad 
• Björn kollar med Jan/FIF och Rickard/Kyrkan om hjärtstartare => Björn har pratat med 

Jan Johansson, ordförande i FIF och dom är intresserade att vara med. FIF hade en 
synpunkt på plats och ansåg att man kunde placera hjärtstartaren mer centralt än vid 
Församlingshemmet. Troligen är placeringen vid församlingshemmet heller inte öppet 
dygnet runt. Björn kikar vidare på hur man kan placera en hjärtstartare "utomhus". 
Möjligen är kyrkan också intresserad att delta..  

• Angela tar upp ett förslag om att samordna aktiviteter med andra föreningar => ej klar 
  

 Uppföljning actionpunkter årsmöte 2013-03-03: 
 Klara punkter Å1, Å2, Å3, Å5. Återstående punkter: 

• [Å4] Christer & Harald bokar datum för arbetsdag Kyrkeryd => klart, redan utför!. 
• [Å6]  Angela får dra i HLR (och hjärtstartar) kurs => vi avvaktar kurs i samband med ev 

inköp hjärtstartare (kanske en artikel i tidningen också). 
• [Å7] Styrelsen och hembygdsföreningen tar fram ett förslag om Kyrkeryds framtid => 

Björn sammanfattar alternativen i kallelsen till höstmötet. 
• [Å8] Sockenlaget utlysa ett nytt allmänt möte för att ett slutgiltigt beslut o Kyrkeryd => 

Ärendet tas upp på årets höstmöte 
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Actionpunkter från protokoll 2013-05-15: 
[1] I nästa utskick (midsommar) skriver vi in att vi vill ha in intresseanmälan för ev förening 
för Kyrkeryd => Björn formulerar detta på lämpligt sätt i kallelsen till höstmötet 

 
Actionpunkter från protokoll 2013-06-04: 
[1] Tobias har utformat ett förslag på styrelsens syn på kyrkeryds framtid => Detta har 
cirkulerats till alla mötesdeltagare innan mötet. 
 
[2] Möte med hembygdsföreningen planerades och genomfördes på dagens möte => klart. 
 
[3] Information sockenlaget => Harald har tagit fram en grundtext, Björn cirkulerar denna till 
styrelsen igen och tar sedan med resultatet till höstmöteskallelsen 
 
[4] Vedeldad bastu => Rickard berättar att kommunen kräver en hel del dokumentation i form 
av bygglovsritningar, han har ej kollat med FIF. Frågan har tydligen varit uppe i sockenlaget 
för flera år sedan men man inte kom överrens om hur det skulle göras. En annan möjlighet är 
att ta fram en mobil lösning med bastu eller badtunna, alternativt en flytande konstruktion. 
Detta kräver ju vidare underhåll. Vi undersöker vidare 
 
[5] Farthinder på Häradsvägen => Rickard har samlat in namn på Häradsvägen och 
Björkvägen och fått underskrift från nästan 90% av hushållen för farthinder. Rickard kommer 
senare att Gatukontoret med listan som i sin tur planerar in ett datum för att undersökning. 
Blir det tex blomlådor får sockenlaget köpa dessa för 1000:-/st oklart vem som underhåller 
dessa. 
 
[6] Asfaltering av lilla grusplanen => Oklart, Björn tar upp det igen med Danne. 
 
[7] Datum höstmöte => Församlingshemmet bokat 20/10. 

 
6. Övriga punkter 
6.1. Fixardag 

Björn berättar att han fått in förslag om följande: 
- sladda lilla grusplanen inför vintern innan det fryser för att underlätta isning 
- röja sly kring pulkabacken innan snön kommer 
- Ta bort parkbänkar runt elljusspåret då dessa har förfallit 
 
Dessutom behöver midsommarstången tas ner, vi har pratat om en fast grill, tex ett cementrör 
och sittbänk vid pulkabacken/lilla grusplanen. Vid lilla lekplatsen finns även resterna av en 
parkbänk som behöver nya brädor. Björn ordnar för att få till en fixardag med jobb och tex lite 
korvgrillning [1]. 
 

7. Nästa möte blir höstmötet 20 oktober kl 15:00 i Församlingshemmet. 
Angela får planera datum och plats för nästa styrelsemöte [2]. 
 

8. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
Furuby 2013-09-16   Justerat den  …………………… 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
 
Björn Nilsson    Christer Estberg 
Sekreterare    Protokolljusterare 


