Linneryds sockenråd
Samlingsförening för Linneryd sockens alla föreningar


Protokoll Linneryd sockenråds möte 20160621
Närvarande: LisMarie Fransson, Stina Åkesson, AnnaKarin Rundqvist, Gunvor Juhlin,
Anneli Rudin, JanOlof Petersson, Mats Karlsson, Ingegerd Fransson, KarlErik Fransson,
Åke Karlsson, Stina Åkesson, Linda Borglin, Frieda Sandberg Carlsson
§ 1 Mötets öppnande.
Stina Åkesson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen
§ 3 Val av mötets ordförande
Stina Åkesson valdes till mötets ordförande
§ 4 Val av mötets sekreterare.
Linda Borglin valdes till mötets sekreterare
§ 5 Val av två protokolljusterare.
Anna Carin Rundqvist och Frieda Sandberg Carlsson valdes till protokolljusterare.
§ 6 Godkännande av kallelse
Mötet godkände kallelsen
§ 7 Genomgång av föregående mötesprotokoll
F.g mötesprotokoll gicks igenom och det nämndes att det verkar som att kommunen backar
på att de inte ska sköta vägarna längre men står fast vid att inte ta hand om privata utfarter,
Korrö ska säljas, inklusive naturreservatet. Det borde vara kvar i kommunen då det är en
turistmagnet och nuvarande arrendatorn har lagt ner ett väldigt jobb på stället. Inte så lätt att
äga ett naturreservat då man inte får göra som man vill med marken.
Kaffestugan vid Björkparken som sköts av Linneryds hembygdsförening ska säljas. Rimligt
vore att Hembygdsföreningen fick stugan av kommunen så att kommunen slapp den
kostnaden.
Lindegårdens kök ska stängas och skolans kök ska renoveras.
§ 8 Skrivelser och rapporter
Sockenrådet har lämnat in flertalet förslag på vad man kan göra med Lindegården efter att
det har stängts. Läs mer på punkt 10 i protokollet.
Åke Karlsson, JanOlof Petersson och Mats Karlsson gör en skrivelse till kommunen
angående upphörandet av skötseln av vägarna och kommunens vilja att sälja skog.
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§ 9 Affären och skolan.
Sista inbetalningen till affären görs nu i juni på 180 kr per sponsor för det femte och sista
året. Då har sammanlagt 50 000 kr betalats in av personer som vill stötta affären.
Skolan är för trång, 27 elever i den största klassen . Till hösten ges besked om det blir
friskola i Rävemåla. Biblioteket kommer att finnas kvar året ut men inget är bestämt hur
barnen framöver ska kunna låna böcker. Två lärare ska anställas pga större och enskilda
klasser. Det har tillkommit två nya rastvakter så nu är det fyra sammanlagt men fler behövs.
§ 10 Lindegården
Från Sockenrådet har de lämnats in olika förslag till kommunen på tänkbara alternativ som
man kan använda Lindegården till. Ex seniorboende i den nyare delen, förskolan i den äldre
delen, köket kan öppnas upp för allmänheten och lokala företagare, större lägenheter kan
efter ombyggnation erbjudas i den äldre delen, samlingslokal, biblioteket kan förläggas på
Lindegården så att ytor frigörs på skolan som är trång, hemtjänsten ska ha lokaler på
Lindegården att utgå från.
Ingegerd Fransson kommer att boka ett möte med Mikael Jeansson angående kommunens
hantering av Lindegården.
KarlErik Fransson har gett en hjärtstartare till Lindegården men de får inte ta emot den.
Annars är det den bästa platsen då det alltid finns personal tillgänligt på boendet.
§ 11 Nattvakten
Det har hänt flertalet gånger i Linnerd, Rävemåla och Eringsboda att man har borrat hål i
biltanken och då kunnat få ut bensinen. Det är även rapporterats att "verktygsförsäljare" är
ute och kör och de har varit i Älmhult och Ryd.
18 brott har anmälts perioden 1/5 21/6 förlustanmälningar inkluderat.
§ 12 Trafiken, trädgårdstippen, hemsidan
Stolparna på 122:an körs ned alltjämt. Svårt för lastbilar att ta sig förbi. Tingsrydsvägen ger
ofta stenskott då man lagt ut lösgrus på beläggningen. Det är rapporterat till Trafikverket.
Nu görs ett försök att bara öppna och stänga trädgårdstippen. Om det inte fungerar så
kommer det fortsättningsvis vara bemannat som det var tidigare.
www.linneryd.nu Olika aktiviteter och resor som anordnas i Linneryd redovisades och
hemsidan ska uppdateras så att fler får informationen.
§ 13 Övriga frågor
Stranden på Nabben är igenväxt och kommunen har fått informationen. Dock är det så att
den som driver campingen äger badplatsen och kommunen hyr den av campingägaren. Det
ligger i bådas intresse att det snyggas till och vi hoppas det snarast är uppröjt.
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Vi ska försöka få kommunen att röja vid Holms väg så att vi kan annonsera ut sjötomter i
Linneryd. Tomterna kostar 50 kr/ kvm och läget är i närheten av Linnerydssjön. Mats, Stina,
Linda, Åke och Micke ska engagera sig i det.
Ägaren av tandläkarhuset har fått info om att röja i trädgården som är igenväxt.
JanOlof berättade historien om Vieboda. Viebodaskogarna går med 1 miljon i vinst per år
och borde stanna i kommunens ägor som en säker inkomstkälla istället för att säljas.
§ 14 Nästa möte
Nästa möte hålls 13 september kl 19.00 i Bökås bygdegård.
§ 15 Mötets avslutande
Stina avslutade mötet.

Sekreterare

Ordförande

Linda Borglin

Stina Åkesson
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Justerare

Justerare

Anna Carin Rundqvist
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