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Protokoll från årsmötet med Furuby Sockenlag  

2016-03-06 Församlingshemmet Furuby 

 

 

 

1. Mötets öppnandes av ordförande Sven (cirka 20 personer) och mötet var behörigt utlyst. 

 

 

 

2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes med tillägg under punkten Övriga frågor: 12.2 Bergtäkt 

och asfaltbolag. 12.3 Lilla grusplanen/Skridskobanan. 

 

 

 

3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna resulterade i följande: 

Ordförande Sven Olsson 

Sekreterare Björn Nilsson 

Justerare Rickard Olbrant och Britt-Marie Svensson 

 

 

 

4. Sven presenterar styrelsen kort och läser upp verksamhetsberättelsen för 2015 (se bilaga 2). 

Sven sammanfattar ekonomisk rapport (se bilaga 3). Inkomster under året 60 773,50:- 

Utgifter under året 55 998,50:- resultat: 4 775:- Kassa vid årets slut: 2831:- och bankkonto 

vid årets slut: 70 481,52:- (summa: 4 775:- ).  Revisorernas revisionsberättelse (se bilaga 4) 

rekommenderar att styrelsen får full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

 

 

5. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

 

 

6. Inga motioner eller propositioner har inkommit till styrelsen.  

 

 

 

7. Sven går igenom verksamhetsplan 2016 (bilaga 5). 

En fråga uppkom på mötet; Vad finns det för möjligheter till lokal för olika verksamheter 

där man även kan ha kvar vissa saker uppställda, tex slöjd? Att söka ekonomiskt bidrag från 

föreningen Leader Linné (http://www.leaderlinne.se/) kan kanske ge något. Frågan tas med 

på verksamhetsplanen 2016, samt till mötet Furuby Direkt den 18 april. Verksamhetsplanen 

kompletterades även med att driva frågan om (bostads-) utvecklingen av byn.  

 

 

 

8. Årsavgift.  

Årsmötet beslutar att behålla samma avgift som föregående år (100 kr/hushåll samt 80 

kr/enskild person) samt betalning en månad efter utgivning av Det händer i Furuby.  
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9. Val av styrelseledamöter 

Ordförande (2 år)    Tobias Gredemark 

Vice Ordförande (fyllnadsval 1 år) Valberedningen återkommer snarast med förslag 

Kassör (2 år) Anette Gunnarsson 

Två revisorer (1 år) Lars-Göran Aidemark och Göran Svensson 

En revisorsuppleant (1 år) Britt-Marie Svensson 

Tre personer i valberedningen (1 år) Maria Carlsson och Daniel Friberg 

Val av redaktion till "Det händer i 

Furuby" (1 år) 

Birgitta och Christer Estberg samt Harald 

Leandersson. 

 

 

 

10. Firmatecknare. 

Tobias Gredemark samt Anette Gunnarsson valdes av årsmötet att var för sig och i 

förening agera firmatecknare. 

 

 

 

11. Det händer i Furuby 

Vi har 166 betalande medlemmar (samt två hedersmedlemmar) och mötet beslutar att dela 

ut till dessa i år. Antalet ex att kopiera upp lämnas till redaktionen. 

 

Ett förslag uppkom på mötet; att dela ut till politiker och vissa tjänstemän i kommunen. 

Bokens färdigdatum: Birgitta hoppas kunna dela ut årets bok till Furuby Direkt 18 april. 

Majbritt Ingvald kan tänka sig hjälpa till som Bya-välkomnare i Furuby, alla får vara med 

och tipsa om nyinflyttade. Även Maria Carlsson har visat intresse för detta. 

 

 

 

12. Övriga frågor 

 

 

12.1 Vindkraftsplanerna i Lysteryd 

Klas Bronvall berättar vad som är nytt sen höstmötet: Nu heter bolaget, som ingår i BayWa 

r.e. koncernen, Furukraft och dom har två ansökningar på samma område. Länsstyrelsen i 

Kalmar handläggerer ärendet nu för tiden. Nästa inlägg är 20 mars. Klas menar att en 

vindkraftspark riskerar halverar fastighetsvärdet för boenden i området. Föreningen har 

idag knappt 100 medlemmar idag men siktar på komma över 100-strecket. Dessutom finns 

ytterligare två bolag som ansökt om vindkraft i området (vilket kan resultera i upp mot 

40st 210-meters verk). Enligt Klas så stämmer inte Växjö kommuns vindkraftsplan 

stämmer inte och ”är för jobbigt att skriva om”. På mötet föreslogs det att lägga fram ett 

medborgarförslag om att revidera vindkraftsplanen. Klas menar att vindkraftsbolagen har 

det alldeles för lätt att få tillstånd. Folk har varit på studiebesök i Lemnhult för att bilda sig 

en uppfattning och rekommenderar andra att göra likadant. 

 

Föreningen har årsmöte 13 mars och mer information från föreningen kan hittas på: 

http://www.bylivfurubysocken.se/  

 

 

http://www.bylivfurubysocken.se/


e

12.2 B er g1äkten och A s faltsverket
Britt-Marie Svensson berättar att bergtäkten ansökt om ftirlängd verksamhet, dvs från

dagens t o m kl l g vardagar året runtirtom juli, tillkl22 året runt även under juli' ' När det

gaif., Asfalwerket ru, pär"n att det nya verket skulle installeras hösten 2015, oklart vad

Iom egentligen hiint dzir- Boende i omiådetupplever asfalt- eller dieseldoft tidiga morgonar

och man kzinner en osäkerhet på hur detta påverkar m?inniskor och miljö' En specifik

mätning skulle kunna göras. Iiritt-Marie bärättar att man ffitt väldigt dålig respons på

stiillda frågor. Miljöprävningsdelegationen på Länsstyrelsen i Kalmar har begzirt in

kompletteringar av sOkandena avseende tiiktens mängder, lukt och buller bl a' Detta på

basis av Oe t omptetteringar som Miljö- och Hälsokontoret på Växjö Kommun begärt'

på mötet uppkom frågan om effekterna av sprängningama då det skakar i husen' Hos några

sockenbor har mätutristning placerats ut (av WSP), men med lite vag respons på resultat'

12 .3 Lilla G rusplanen/skrid skobanan

christer har jobbat med frågan men vi har ännu inte ätt ok från kommunen att asfaltera

deras plan. ffun"n 
"ar 

ju atiutnyttja området bättre, året runt- Styrelsen efterlyser behov

och intresse från boende i frågan'

13. ordforande ftirklarar mötet avslutat och delade ut blomesterkvastar till christer och Birgitta

Estberg, Klas Bronvall, Allan Karlsson, Daniel Friberg, Maria carlsson, Lena Billberg-

Hansson, RolandHansson, Harald Leandersson samt Sockenlagets s§relse med ett extra

specielltTacktillSvenolssonsomslutarsomordfiirande.

julut
Sven Olsson
Ordörande
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Justerare
Britt-Marie Svensson

Nilsson

Rickard Olbrant
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Dagordning Arsmöte Furuby Sockenlag 2016

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande.

2. Fastställande och godkännande av dagordningen.

3. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare för årsmötet.

4. Års- och revisionsberättelserna.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

G. Motioner och propositioner, samt förslag som av styrelsen hänskjutits till årsmÖtet.

7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram för 2016.

8. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkten då avgiften ska vara erlagd.

(Förslag: Oförändrat 100 kr/familj, 80 kr/enskild person betalas senast en månad efter utgivning av Det

händer...)

9. Val av

9.1 Ordförande (2 år)

9.2 Vice ordförande (Fyllnadsval 1 år)

9.3 Kassör (2 år)

9.4 Två revisorer (1 år)

9.5 En revisorssuPPleant (1 år)

9.6 Tre personer till valberedning (1 år)

9.7 Redaktion "Det händer i Furuby socken" (1 år)

10. Firmatecknare.

11. Utgivning av "Det händer i Furuby Socken."

12. Övriga frågor

12.1 Vindkraftsplanerna i Lysteryd.

13. Avslutning.



Bilaga 2 

 

Verksamhetsberättelse Furuby sockenlag 2015 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Sven Olsson 

Vice ordförande: Angela Wallin 

Sekreterare: Björn Nilsson 

Kassör: Anette Gunnarsson 

Ledamot: Rickard Olbrant 

Byarepresentant Kårestad: Christer Estberg 

Byarepresentant Attsjö: Klas Bronnvall 

Byarepresentant Furuby: Britt-Marie Svensson 

 

Redaktion “Det händer...” Birgitta Estberg, Christer Estberg, Harald Leandersson 

 

Under verksamhetsåret 2015 så har styrelsen träffats fyra gånger. Det har i första hand handlat 

om planering och uppföljning av årets aktiviteter och arbetspunkter. 

 

Årsmöte hölls i församlingshemmet 1 mars 2015 med ett 20-tal deltagare. 

 

Ansökan om bya- och kaffepeng lämnades in och bifölls. Totalt 15 000 kr tillförde Växjö 

kommun sockenlaget. 

 

Årsboken “Det händer i Furuby socken” delades i maj ut till alla boende i socknen som en liten 

marknadsföringsinsats. Nästkommande år blir det återigen bara de som har betalat 

medlemsavgiften som kommer att erhålla årsboken. 

 

Valborg firades traditionsenligt vid Kyrkeryd med bland annat vårtal, fikaförsäljning, bollkastning 

och avslutande fyrverkeri. 

 

Midsommarfirandet firades även det vid Kyrkeryd som vanligt. Stången kläddes och restes till 

spelemännens toner, det kastades bollar, köptes fika och lotter. Även en populär hoppborg 

fanns på plats för de yngre deltagarna. 

 

18 oktober så hölls höstmötet i församlingshemmet. Där informerades om läget i frågorna 

rörande utökning av asfaltsverket samt den planerade vindkraftsparken vid Lysteryd. Även ett 

antal övriga frågor diskuterades. 

 

23 november så hölls en bokföreläsning i församlingshemmet. Det var Johanna Vaedelund och 

Stina Fernholm från Växjö bibliotek som höll i föreläsningen inför ett 20-tal intresserade åhörare. 

Det gavs även möjlighet att byta till sig lite böcker från andra besökare. 

 

 

Furuby 2016-02-14 

 

Sven Olsson, ordförande 



Bilaga 3 

Ekonomisk sammanställning av verksamhetsåret 2015 

 

 

 

 

 

 

Diverse inkomster: 

”Byapeng”   15 000 kr. 

Uthyrning Tält/möbler       940 kr 

Annonsintäkter   2 250 kr. 

FIF hälften hjärtstartare 12 187,50 kr 

Summa  30 377,50 kr   

 

Diverse utgifter: 

Blommor till farthinder  1 136 kr 

Domänavgift      362,50 kr 

Hjärtstartare/utbildning 24 375 kr  

Summa  25 873,5 kr

  

  

  

  

   

  

 

 

 

Behållning vid årets 
början     

  Kassa     3 396,00     

  Bank   65 391,52     

Summa     68 787,52     

      

Inkomster under året 
2015 

under året 
2015   

      

  Aktiviteter   14 256,00     

  Medlemsavg   16 140,00     

  Div   30 377,50     

Summa     60 773,50     

      

Utgifter under året 2015     

      

  Aktiviteter   12 417,00     

  Det händer   13 559,00     

  Div   25 873,50     

  Adm       925,00     

  Möten     3 224,00     

Summa     55 998,50     

      

Resultat       4 775,00     

      

Behållning vid årets slut     

  Kassa     2 831,00     

  Bank   70 481,52     

Summa Fordring        250,00 

      

UB-IB       4 775,00 

      





Bilaga 5 

 

Verksamhetsprogram Furuby sockenlag 2016 

 

● Ansökan om “Byapeng” från Växjö kommun 

● Utgivning av “Det händer i Furuby socken” 

● Valborgsfirande 

● Fixardag där vi hjälps åt att öka trivseln i utemiljön 

● Samverkansträff och grillkväll med andra föreningar inom socknen 

● Midsommarfirande 

● Barnens dag 

● Höstmöte med föreläsning 

● Fortsatt arbete i frågor för socknens bästa 

○ Gång- och cykelväg från busshållsplatsen i Furuby 

○ Eget postnummer för Furuby socken 

○ Bevakning av utökning av asfaltsverkets produktion 

○ Utredning kring lokaler i byarna för sammankomster mm 

○ Utveckling av byn genom nybyggnation 



Bilaga 6 

Therese Friman Landsbygdsutvecklare i Växjö kommun  2016-03-06 

Hans Olssons efterträdare 

Bor i Västorp jobbar som det sen ett halvår, syftet är att stötta landsbygden. 

Många frågor, bostäder, mobiltäckning, bredband, turism etc. Nu mkt fokus på bredband. 

Bildandet av nationalparken (västra sidan av Åsnen). Sveriges 30:e. invigning 2017. 

Direktmöte 18 April, tidigare två möten. Politikerna kan prata direkt med sockenborna. Vi har 

diskuterat lite olika frågeställningar. Bla: 

 trafiksäkerhet RV25, samt in mot Furuby by 

 Vindkraftssatsningen 

 asfaltsbolaget och bergtäkten (med representant från miljö och hälsa) 

Andra frågor som kom upp på årsmötet: 

 Nybyggnation, bla nere vid sjön,  

 broarna vid sjön (vägsamfällighet) men trafikverket har nog stängt av (ryktet säger att det ska 

hända något på vårkanten) 

 postnummerfrågan (kommunen är väl medvetna om detta och frågan är under bevakning) 

 Vidingehem kunde gärna få komma med och prata om läget och planer).  

 Utbyggnad av tågtrafiken och ev. negativ påverkan på busstrafiken (region Kronoberg). 

 Önskemål om större postlåda (för att kunna skicka större paket). Postlådan ska tömmas kl 09, 

är det så? Eller ange en bättre tid. 

Skottning av gång/cykelvägarna; vem ansvarar för den skottningen? 

Therese kan gärna kontakta FIF också då de jobbar mot frågor  

Tidningsbärarna ska ev bära ut post/paket till oss och vill därför att man märker upp postlådorna 

med namn. Vad innebär detta? 

Therese jobbar med inbjudan till Furuby Direkt. 

Therese informerar om Leader Linne för mindre projekt. För att hjälpa fram projekt och ta fram 

ansökningar.  Dom deltar även på landsbygdsmötet i Pilås 14/3. 

 

 

 


