
 
 
Protokoll från Linneryds sockenrådsmöte, 2016-12-05. 
Närvarande: Mikael Kamph, Karl-Erik Fransson, Mats Karlsson, Jan-Olof Pettersson, Stina 
Åkesson Bastanäs, Stina Åkesson  Kyrkv, Bertil Johansson,  Birgitta Bogren, Maria Medin, 
Cecilia Cato, Sofia Thor Elmgren, Björn Hvornum, Ann Lang 
 
§1 Mötet öppnades: 
Mikael Kamph hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av dagordning: 
Dagordningen fastställdes.  
 
§3 Val av ordförande att leda kvällens möte:  
Mickel Kamph. 
 
§4 Val av mötets sekreterare:  
Stina Åkesson 
 
§5 val av protokolljusterare: 
Lis-Marie Franson och Stina  Åkesson Bastanäs 
 
§6 Godkännande av kallelse: 
Kallelsen godkändes 
 
§7 Skrivelse rapporter: 
Inga skrivna rapporter finns. 
 
§ 8 Julmarknaden: 
Arrangörena var mycket nöjda, det var mycket folk i Sockenstugan samt i kyrkan. 
Hantverkarna/utställarna var också nöjda. 
 
§10 Lindegården: 
Mikael Jeansen, Patrik Strålgren och Magnus Carlberg träffade  
Sockenrådets utvecklingsgrupp den 25 oktober på Lindegården. Utvecklingsgruppen 
ifrågasatte politikerna och undrade vad som kommer att hända med Lindegården mm. 
Politikerna svarade fastigheten ska gå över till Tingsryds bostäder, men att inget var färdigt 
ännu och att det inte kommer att ske förrän nästa år. Politikerna lovade att hålla sockenrådet 
underrättade.  
 



§11 Sockenrådets utvecklingsgrupp:  
Mikael och Stina redogjorde vad utvecklingsgruppen gör, bland annat att vi ska försöka få 
kommunen att röja upp tomterna på Holms/ Lundensväg. 
 
På mötet den 25 oktober berättade vi om våra planer för politikerna och Mikael Jeansen 
lovade att ta det med sig till samhällsbyggnadsnämnden, de lovade  även att vi skulle få 
hjälp med marknadsföring tex. skyltar mm.  
Utvecklingsgruppen har även tryckt upp kalendrar, mössor samt anordnat musikquiz  i 
Matsalen. 
 
§12 Nattvakten/grannsamverkan: 
Stina redogjorde om inbrott i Linneryd, fanns bara 3 anmälda brott från oktober till december. 
Det är väldigt lugnt. Kommunen har kallat till ett möte för kontaktmännen när det gäller 
grannsamverkan det kommer att ske den 15 december i söderport kyrkan.  
 
§13  
Trafiken genom Linneryd: 
Inget nytt nät det gäller trafiken 
Hemsidan: 
Hemsidan fungerar bra. Linda vill ha in mer tips från föreningarna. 
Möteslokal för sockenrådet. 
Mikael har varit i kontakt med kyrkan och de har lovat att vi ska få använda sockenstugan 
gratis 3 gånger per år. Resterande möte hålls på andra platser så som Kyrkviksstugan, 
Bökås bygdegård. 
 
§14  
  Affären: 
Inget nytt 
Skolan: 
Föräldraföreningen vill ha hjälp att ordna till pulkabacken på baksidan av skolan, men 
sockenrådet tycker att det är kommunen som bör ordna så att det finns en bra säkerhet vid 
pulkabacken. 
 
§15 övriga frågor. 
Valborg: JGA har sponsrat fyrverkerit i alla år, men nu vill Ulf Bengtsson ha mer betalt. 
Sockenrådet kollar om det är ok för JGa att sponsra med mer pengar till fyrverkeriet. 
Rolsmo:  Rolsmo byalag inkom med ett förslag att de vill att det hålls en ny byavandring i 
Rolsmo. 
 
§18 Mötet avslutat: 
Mötets avslutades, ordförande tackade för visat intresse. 
Nästa möte kommer att hållas i Linneryds sockestuga den 13 februari kl 19.00 
 
Stina Åkesson (Bastanäs) och Maria Medin bjöd på mycket gott kaffe med tilltugg. 
 
Vid protokollet Ordförande 



 
 
 
 
 


