
Protokoll styrelsemöte Sockenrådet 6/10 2021 
 

Närvarande: Per Lindgren, Sara Lindgren, Susanna Bjelkered, Jan Karlsson, Monika 

Johansson, Tord Sandell.  

 

1. Ordförande öppnar mötet. 

2. Justerare: Jan Karlsson 

3. Ekonomi: Inga utgifter eller inkomster mer än hemsidan sedan 

förra mötet.  

4. Rapport från föreningar: Inget har kommit in.  

5. Arbetsplanen:  

-Uppdrag från årsmötet:  

-Båtbrygga – Intresserade bjuds in till nästa möte av Per 

L.  

-Foto på smalspåret – är på gång.  

-Lekplatsen vid badet: Vi tänker ta bort gungställningen.  

Hästen är borttagen då virket var dåligt i den. Går den 

att reparera? Sandlådan är ok vad vi vet. Vi (Per L) tar 

kontakt med Vetlanda kommun om en ny godkänd 

gungställning.   

-Vägen till badet – hålen är fixade.  

-Räcke vid badet vid cementtrappan – Vi ber kommunen 

om det. Per L tar sig an det.  

-Bajamajan – är borttagen nu.  

6. Övrigt:  

-Näshultsskylten är borttagen i Hultanäs pga bygge. Den behöver 

täckas över vintern.  

-Ungdomssektionen: Har haft ett möte i sommar. Det beslutades 

att försöka med ungdomsgård i Bygdegården. En träff har det blivit 

hittills där det spelades rundpingis och hade filmtajm. De som var 

ville fortsätta, det blir varannan onsdag ett tag om intresse finns. 

Bygdegården låter oss vara där gratis.  

-Postnummret: Frågan om att vi som har postnr 364 33 ska bli 

ändrat till ett Vetlandapostnr är uppe igen. Detta har det varit 

omröstning om en gång tidigare. Sockenrådet beslutade att lägga 

ner frågan.  



- Häckfrågan vid korsningen har kommit upp; de som har häckar 

längs vägen som inte är nerklippta ska tillfrågas att klippa ner så 

sikten blir bättre. Är spegel ett alternativ/komplement? 

(Vägverket) Jan K kollar detta.  

-Hemsidan: Kontaktpersonen till uthyrning av släpkärran ska bytas 

ut. Sidan ska uppdateras med nya namnen i styrelsen.  

-Vintermarknad: Nu kan vi nog ha en vintermarknad. OM det blir, 

blir det 26 febr 2022. Det kommer bli en hönsmarknad också.  

7. Nästa möte: 18/11 kl. 19:00  

8. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare   Justerare 

_________________________  __________________________ 

Susanna Bjelkered   Jan Karlsson 

 

 

 


