
Protokoll fört vid Sockenrådets årsmöte 2016-03-02 

11 medlemmar från socknen närvarade 

 

1. Hasse hälsade alla välkomna och mötet öppnades och inleddes med att 

Landsbygdsutvecklare Therese Friman berättade om sin roll inom Växjö kommun. 

a. Som landsbygdsutvecklare jobbar man med de flesta frågor som rör Växjö kommun 

b. Positivt att arbete i Växjö kommun då det finns en levande landsbygd, måste dock  

alltid vara drivande för landsbygdens utveckling gentemot Växjö stad. 

c. 2013 antogs ett landsbygdsprogram av kommunfullmäktige, vilket Therese ska följa 

upp under våren 2016 

d. Therese jobbar även med Sydostleden, Åsnenprojektet och Sydostmöbler 

e. Therese roll är även att vara en kontaktperson gentemot samhällsföreningar på 

landsbygden 

f. Informerade om att det går att söka pengar ”Leader Linné”, EU pengar som är till att 

stödja mindre projekt på landsbygden 

g. Frågor som är aktuella; 

i.  Bredbandsutvecklingen, det finns även behov av att stamnätet byggs ut.  

ii. Mobiltäckning, Växjö kommun har en dialog med telfonioperatörerna 

iii. Sydostleden, en cykelled till Simrishamn, invigs juni 2016 

iv. Åsnenprojektet, jobbar för en invigning av nationalparken sommaren 2017 

v. Destination Åsnen, en nysatsning är på gång genom nya projektmedel 

vi. Åsnenboken ”Åsnens natur”, kan köpas av turistbyrån och företag i 

omgivningen 

 

2. Till mötesordförande valdes Hans Olofsson 

Till mötes sekreterare valdes Carina Danemalm Jägervall 

Till protokolljusterare valdes Inge Nilsson och Lars-Erik Johansson  

3. Det beslutades att kallelsen har skett enligt stadgarna 

4. Dagordningen föredrogs och godkändes 

5. En närvarandelista och röstlängd gjordes 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekomimiska 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 och Carina Danemalm 

Jägervall. Styrelseledamot Anders Boström har meddelat att han inte ställer upp för omval. 

Som ny styrelseledamot valdes Lena Stenemo.  

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. Övriga frågor: 

Lena Stenemo kommer att ta fram en skrivelse angående cykelväg mellan Stenslanda, 

Tävelsås och Teleborg.  

Björn Bengtsson tar fram en skrivelse angående belysningsbehovet vid återvinningsstationen. 

Ingmar Ljungkvist har tagit fram en skrivelse angående problem med stigande vattennivå i 

Tävelsåssjön. Ingmar kommer att vara drivande av dessa skrivelser till tekniska nämnden.  

Lekplatsen vid Vikensväg diskuterades då det finns en del brister där. Hasse kommer att ta 

upp frågan med föräldraföreningen. 

Inge Nilsson informerade om Hembygdsföreningens årsmöte. 

Henry Karlsson informerade om Vederslövs sjöns fiskevårdsförnings årsmöte 

Lars-Erik Johansson informerade om att det blir kosläpp i Osaby i maj. 

Lena Stenemo informerade om LRF-avdelningens studiebesök på Veab. 

 

15. Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

…………………………………………………………………………… 

Carina Danemalm Jägervall 

Sekreterare 

 

Protokolljusterare 

 

………………………………………………………………….                                       ………………………………………………………. 

Inge Nilsson                                                                                                Lars-Erik Johansson 

 


