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Protokoll av styrelsemöte  
Furuby Sockenlag 2015-09-12 

 
Närvarande: Sven Olsson, Björn Nilsson, Klas Bronnvall, Christer Estberg, Rickard Olbrant, 

Anette Gustavsson, Britt-Marie Svensson 

 

 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

 

2. Mötesdagordningen godkändes. 

 

 

3. Till justerare valdes Rickard. 

 

 

4. Höstmöte 

 

Vi preliminärbokar söndag 18 oktober. Björn bokar lokal för höstmöte. 

Förslag på punkter: Bergtäkt och vindkraft 

- Bergtäkten skulle ju dra igång i höst, Britt-Marie kollar med bergtäktsgruppen för 

presentation. 

- Klas ansvarar att presentera vindkraftsfrågan. 

- Boktema: ta med böcker, Björn kollar med Gudrun om boktema, bokskåp. 

- Nyheter sen senast 

 

Utskick, braskande rubriker. Hur påverkar asfaltsverket oss? Är det farligt? Vilka störningar och 

påverkan kan det bli? Björn ordnar med utskick till höstmötet. 

 

Sen finns det flera saker som är intressanta att presentera: Hjärtstartare kan man påminna om och 

ev ytterligare datum. Byavälkomnare, plank runt sopstationen, pendlarparkering (upprustning och 

soptunna). Flytt av stolar och bord. Vad händer med LIS? Vad händer med asfaltsbanan. 

 

Britt-Marie berättar att man i Furuby Byalag beslutat att man ska köpa in 4-6 st 30-skyltar som 

placeras på vägen till östra infarten. Dessa ska snart komma. 

 

Vad händer med Kyrkeryd? Hembygdsföreningen vill installera V/A och därför ska man söka 

bidrag. Detta öppnar flera nya möjligheter, tex uthyrning, aktiviteter och verksamhet. Christer tar 

fram info om planerna för Kyrkeryd. 

 

5. Uppföljning av actionpunkter. 

- Christer skickar samrådssvar asfaltsverket till Björn för publicering på hemsidan 

- Siv&Alf Knutsson har tillgång till en ladugård. Långsiktigt vore det bra att få dit stolar & 

bord till Kyrkeryd.  

- Sven skickar ut en inbjudan till inventeringsdag 

- Asfaltera grusbanan, kräver kommunens tillstånd, asfalt kan vi nog ordna. Men vi kanske 

ska lägga ut på en annan person 

- Välkommen-till-en-levande-by, vem kan dra lite i detta? Uppmuntra till att hälsa på 

alla… Kurt-inge kan fundera på skyltningsförslag? 

- Kan vi få fram en ny person som gärna hälsar nyinflyttade välkomna? 

- Vi planerar lördag 21 november för en förutsättningslös frukostträff (Björn kollar 

församlingshemmet).  
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- Vem kan driva frågan med att bygga plank runt återvinningsstationen? Vad ställer sig Sita 

till det hela och granarna? 

- Rensa i byn, fixa bänkar och ordna kring pulkabacken. Kan vara en idé till 

samverkansträffen. Byalaget har rensat byn under lång tid, men detta borde vara en mer 

allmän angelägenhet. 

 

6. Inga övriga frågor 

 

7. Nästa möte i slutet på januari 2016, Sven bjuder in. 

 

8. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuby 2015-09-30   

 

 

 

 

………………………………..  ………………………………….. 

Björn Nilsson   Rickard Olbrant 

Sekreterare   Protokolljusterare 

 


