Protokoll fört vid Sockenrådets årsmöte 2015-03-11 vid Osaby säteri
12 medlemmar från socknen närvarade

1. Hasse hälsade alla välkomna och mötet inleddes med kaffe och nybakade semel-wraps.
2. Till mötesordförande valdes Hans Olofsson
Till mötessekreterare valdes Carina Danemalm Jägervall
Till protokolljusterare valdes Majja Almqvist och Tomas Svensson
3. Det beslutades att kallelsen har skett enligt stadgarna
4. Dagordningen föredrogs och godkändes
5. En närvarandelista och röstlängd gjordes
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse föredrogs och godkändes
7. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
9. Till ordförande för sockenrådet valdes Hans Olofsson
10. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Majja Almqvist, Kajsa Almqvist, Carina Danemalm
Jägervall och Anders Broström
11. Det beslutades att inte välja några styrelsesuppleanter
12. Till revisorer valdes Bengt Olofsson och Ros-Marie Färdig. Till suppleant; Bengt Färdig och
Inge Nilsson
13. Beslutades att inte välja någon valberedning
14. 2015-03-23 är det möte i bygdegården där föräldrarådet har bjudit in skolpolitiker för
diskussion om Tävelsås skolas framtid. Vi diskuterade möjligheten att Sockenrådet sponsrar
en annons på facebook-sidan för att sprida information om skolmötet. Sockenrådet kommer
att kontakta föräldraföreningen för fortsatt diskussion och planering.
15. Diskussion om belysning mellan strändängsvägen och skogsängsvägen. Det måste till ett
initiativ från de privata husägarna för att gå vidare med denna fråga då det inte är inom
kommunens ansvar. Hasse kommer att informera några av husägarna om vilka kontakter
som har tagits under den senaste tiden. Eventuellt kan frågan diskuteras med någon av
politikerna.
16. Frågan om behov av hundlatriner i Tävelsås diskuterades igen. Hans har skrivit till kommunen
som svarar att det inte är deras ansvar då det är på privat mark. Som dagsläget är i dag slängs
en hel del hundbajs i de privata soptunnorna. Vi diskuterade om vi ska tillverka skyltar som
talar om att det går bra att använda de privata soptunnorna för hundbajspåsar.
17. Ett önskemål har inkommit angående gatubelysning vid sopstationen för att på så sätt kunna
sortera bättre och även för att inte skada sig.
18. Önskemål om cykel- och gångväg vid Stjärnviks väg. Inge Nilsson informerade att tanken är
att belysningen från den stora vägen även ska räcka för cykelvägen men för att det ska
fungera måste det gallras bland träden som annars tar av ljuset,
19. Önskemål angående anslagstavlor i Allatorp och Rinkaby. Beslutades at sockenrådet sak
diskutera frågan vidare.
20. Frågan om att restaurera stenmuren vid stjärnviksvägen diskuterades och Ingmar Ljungkranz
erbjöd sig att ordna en del stenar och bistå med traktor om fler vill engagera sig i detta.
Beslutades att vi bildar en arbetsgrupp med Tomas, Ingmar och Björn som först hör sig för
vad det gäller regelverket kring vad som får göras med stenmurar och därefter tar initiativ till
att det praktiska arbetet kring restaurering av stenmuren görs. Åtgärderna skall ske i samråd
med markägarna.

21. Önskemål från byalaget om att åtgärda röjning av Tävelsås sjön så den inte växer igen. Viktigt
att hålla utloppet och kanalen öppen. Jämfört med Rinkabysjön där sjön slås så är där inga
problem med igenväxning. De har en vassklippare som sköts via fiskeriföreningen. Hasse
kommer att lämna frågan vidare till Tävelsås fiskevårdsförening. Oro finns för eventuell
etablering av Sjögull.
22. Frågan om parkeringen vid kyrkan och skolan diskuterades. Hasse informerade om att kyrkan
jobbar med denna fråga.
23. Majja informerade om att hon diskuterat ”bussfrågan” med ledamot i Ingelstads sockenråd
och även de driver denna fråga. Föreslog att frågan åter igen aktualiseras fast då i samverkan
med båda sockenråden samt Campus.
24. Björn tog upp frågan om lågt deltagande i facebook-sidan. Efterlyser större angagemang.
25. Mötet avslutades
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