
Protokoll styrelsemöte Sockenrådet 1/6 2021  

  

Närvarande: Susanna Bjelkered, Claes Sjöberg, Per Lindgren, Monika Johansson, Sara 
Lindgren, Per Johansson, Jan Karlsson, Göran Johansson, Fredrik Lövgren och Tomas 
Wilhelmsson.  

1. Ordförande öppnar mötet.  
2. Justerare: Per Johansson  
3. Ekonomi: Inget att rapportera.   
4. Rapport från föreningar: Inget  
5. Arbetsplanen: uppdaterades. Vi uppmanar alla som har och kan 
köra röjsåg att röja sly vid badet, innan midsommar. Riset kan ligga kvar. 
Gunghästen kommer inte sättas upp igen vid badet. Gungställningen vid 
badet får stå kvar att användas på eget ansvar. Kommunen ska hämta 
byggresterna som ligger kvar. Vandringsled är på gång. Ungdomssektion är 
igångsatt. Bra solcellslampor som lyser upp skyltarna på natten finns inte att 
uppbringa, frågan läggs ner. Nyfödda barn har fått sina pengar.   
 
6. Övrigt:  
 Göran Johansson/lägenheter: Göran drar bakgrunden lite kort (se 
föregående protokoll). Husen är tänkta att ligga på åkern bakom 
Danielssons i Näshult. Man måste vara 65 + för att få vissa bidrag och 
ha 2 timmars tjänst per dag under hela året, tex sjuksköterska, fotvård och 
dylikt. Detta skulle de boende få betala ur egen ficka, vilket inte är möjligt 
enligt de intresserade. Då finns ett annat bidrag som är ungefär samma 
pengar, vilket gör att boendet kommer vara öppet för vem som helst. Det 
blir 4 lägenheter, 3:or. Det är ingen marknadsundersökning gjord än, det är 
nästa steg. Det måste bildas en förening. Ett ekonomiskt bidrag från 
Sockenrådet från en fond är önskvärt och/eller ekonomiskt 
stöd framöver. Flygblad, annons på hemsida och sociala medier, möten av 
olika slag ska initieras nu när Coronareglerna blir mer generösa för att 
skapa intresse hos folk, för att sedan landa i en enkät. Vi börjar  
med att ett informationsmöte ska hållas i Bygdegården den 20/6  kl. 19:00 
där Göran Johansson informerar om ovanstående.  Sockenrådet bjuder 
på fika och lokal. Inbjudan delas ut i brevlådor, kommer finns på hemsidan 
och på anslagstavlor.   

  
  

 Fiberanslutning: Fiberfrågan är aktuell hos många i socknen. Sockenrådet 
vill inte driva frågan då Fibergruppen redan gör det. Per L bjuder in någon 
från Fibergruppen som kan komma och berätta på nästa möte om deras 



arbete. Vid intresse av fiberanslutning ska intresseanmälan göras 
hos Njudung Energi.   
 
 Minigolfbana: är det vad socknen vill ha? Kommer folk att spela 
minigolf? Det är bara intressant att bygga ny bana om vi får bidrag till 
banan. Ansökning för detta ligger i arbetsplanen för Sockenrådet och 
ansvaras av Per Lindgren och Fredrik Lövgren. Gräsklippning vid golfbanan 
och badet ska göras av Hugo Engdahl denna säsong.   
 
 Årsmöte: Vi tar det i augusti 29/8 kl. 19:00 i Bygdegården.  

 

 
7. Nästa möte: 8/8 kl. 19:00 på IP.   
8. Mötet avslutas.  

  
  
  
Sekreterare Justerare  
_________________________   __________________________  
Susanna Bjelkered          Per Johansson  
  
 


