
Protokoll styrelsemöte Sockenrådet 23/2 2021 
 

Närvarande: Jan K, Fredrik, Göran Johansson, Sara, Erik Hjärtfors och Sanna.  

 

1. Ordförande öppnar mötet. 

2. Justerare: Janne Karlsson 

3. Gäster: Göran Johansson och Erik Hjärtfors 

Göran Johansson:  

Var här på förrförra mötet och beskrev ärendet om att bygga hyreslägenheter i 

Näshult. “Ordinärt äldreboende” är det aktuella arbetsnamnet på 

lägenheterna. Viktigt är att hyran inte blir för hög för de boende. Göran mfl. 

bla Krister Johansson har gjort en förstudie med investeringskostnader med 

hjälp av Virserums sparbank. Anbud har tagits in från olika byggföretag. Det är 

hyresrätt som är aktuellt. Det är 4 st 3or på max 70 m2 som tankarna går runt.  

Förening ska bildas. Ett av syftena är att de som bor i villor, kan sälja och flytta 

till lägenhet, för att ge plats till nya boende.  

Vad kan Sockenrådet göra? Vi kan stötta, inte äga och ge bidrag. Hur väl är 

detta förankrat hos byborna? Inte så mycket än beroende pga Corona.  

Om man skulle ha det som boende för alla kategorier kommer hyran öka med 

minst 1000 kr per månad. 

Hur kan vi få ut informationen om detta? Flygblad i brevlådan? Lägga ut på 

hemsidan. Sockenrådet hjälper till med att ta fram flygblad och lägga ut info på 

hemsidan så sprider vi det tillsammans.  

Erik Hjärtfors:  

- Området vid Bygdegården: ägaren är inte intr att sälja just nu. 

Arrendatorn är villig att skriva hyreskontrakt om några är intresserade av 

att hyra platsen. Ska man bygga något där behövs bygglov.  

- Kommundelsråd: Kommunen vill få in råd och tips på vad kommunen 

kan bidra med till socknen för att bli en attraktiv kommun. Det kan tex 

vara att kommunen underlättar att få sjönära bygglov. Det finns en 

tidsgräns för detta.  



- Fabriken Soläng: Kommer var fik tre dagar per vecka from våren. 

Öppettider torsdagar, fredagar och söndagar. Lördagar öppet för 

sällskap där Mats och Sara kan leverera mat. Det kommer finnas 

grönsaksförsäljning. Afterwork på fredagar med tex musik. Cafeét har 

120 sittplatser. Det kommer finnas en outlet med bla verktyg. 

Motorveteranerna har öppet på torsdagar och en bygghandel kommer 

finnas. 

- Smålandsträdgård: Vill ha en Smålandsträdgårdsdag, typ som 

kulturrundan i Uppvidinge. Det efterfrågas tips på vackra platser i 

socknen.  

- Erik är nu ordförande i Kultur och Fritidsnämden. Han kommer lämna 

lista med stöd från kommunen som kan sökas till nästa år.  

4. Ekonomi: Alla fakturor är utskickade om årsavgiften.  

5. Rapport från föreningar: inga 

6. Arbetsplanen: uppdaterades 

7. Övrigt: 

-Ungdomssektionen: Det finns absolut ungdomar i socknen som är                       

intresserade av att engagera sig. Frågan är: 

-åldersspann; upp till 20 år 

-antal? fritt 

-mötesstruktur? De har egna möten där de kommer överens om förslag som 

en eller två representanter sedan kommer och presenterar för oss på ett möte. 

Vi vill ha protokoll/anteckningar från deras möte då ett av syftena till detta är 

att få in ungdomar i föreningslivet.  

-Uppdrag: Vad kan vi göra för socknens ungdomar? 

Hur sprider vi detta? Skolan, hemsidan och Fejsbook och muntligt. Vi 

bestämmer datum för ett första möte där vi instruerar dem. Datum, plats och 

tid sätter Sara och Sanna.  

-Årsmöte: Det går inte att ha via Teams och inte i en lokal så vi skjuter på det 

tillsvidare. Information om detta sätts upp på anslagstavlor och på hemsidan.  

-Hur kan Sockenrådet öka sina intäkter? Ta med förslag till nästa möte. 

8. Nästa möte: 6/4 kl 19:00 på Ip.  

9. Mötet avslutas. 



 

 

 

Sekreterare    Justerare 

_________________________  __________________________ 

Susanna Bjelkered         Jan Karlsson 

 

 


