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i
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Protokoll fört vid planeringsmöte den 21/6
inför Linnerydsdagen

§1:

MÖTETS ÖPPNADE. Mötet öppnades av ordförande Stina Åkesson som hälsade
alla välkomna.

§2:

VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE:
Stina Åkesson valdes till ordförande och som sekreterare Ingrid Virdebrant.

§3:

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE: Mats Karlsson och Linda Borglin valdes.

§4:

DAGORDNINGEN: Dagordningen godkändes.

§5:

Justering av antal styrelsemedlemmar enligt tidigare fattat beslut på årsmötet
2022-04-06.
Efter årsmötet den 6/4 2022 uppdagades det tyvärr att styrelsen bestod av för många
ordinarie ledamöter. Enligt Sockenrådets stadgar skall styrelsen bestå av en ordförande,
fyra ledamöter och två suppleanter. Istället befanns vi nu vara fem ledamöter plus ordförande.
Vid dagens möte den 21/6 2022 beslutades det att Sockenrådets stadgar ska ändras vid nästa
årsmöte. Styrelsen ska då kunna bestå av 5-7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
§6:

Planeringen av Linnerydsdagen är i full gång. Se separat dokument.

§7:

Övriga frågor.


Jan-Olof Pettersson läste upp en skrivelse som författats av hans bror Arne. Skrivelsen
belyser PostNords försämrade service på landsbygden. Arne Pettersson har vid ett flertal
tillfällen försökt att posta ett brev, via sin egen brevlåda, men upptäckte att brevet låg
kvar i lådan efter en vecka. Efter kontakt med PostNord fick han till svar att deras
brevbärare inte är skyldiga att ta med brev. Detta kan ev göras i mån av tid.
Arne menar att ingen information om detta har gått ut till hushållen på landsbygden.
Han har lång väg till en PostNordbrevlåda. Han har vänt sig till LRF som kommer att ta
Arnes skrivelse vidare till Post-och Telestyrelsen. På mötet bestämdes att även
Sockenrådet i Linneryd kommer att stå bakom skrivelsen.
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Kenneth Enelund tog upp trafiksituationen i Linneryds samhälle. Vägen förbi gamla
Davidsson, Lindvägen och Kyrkvägen belastas dagligen hårt av tunga fordon med
alltför hög hastighet. Stina berättade att Polisen nyligen har varit på plats och haft
kontroller. Trots upprepade försök till kommunikation med Trafikverket så har inga
förändringar skett. Sockenrådet kommer, gm Mikael Kamph att göra ytterligare en
skrivelse till Trafikverket samt till Tingsryds Kommun.



Linda Borglin berättade att hon hade blivit kontaktad av Lina Johansson från Tingsryds
Kommun. Hon ville veta om vi i Linneryd hade några önskemål om en cykelled. Sedan
tidigare finns det önskemål om en cykelväg mellan Linneryd till Korrö. Vägen är hårt
trafikerad och skulle innebära en säker transport till Korrö samt även öppna upp för en
fin cykelled från Linneryd – Korrö – Flålycka – Linneryd. Linda tar kontakt med Lina
för ytterligare diskussioner. Ev ligger det ett Medborgarförslag sedan tidigare ang just
en cykelled mellan Linneryd och Korrö.



Åke Nyberg berättade att “ Korröstiftelsen“ tar fram nya kartor med QR-koder över
vandringslederna och områdena runt Korrö. Även infotavlor sätts upp och spångar
anläggs. Allt med hjälp av EU-pengar.



Lis-Marie föreslog att nån form av broschyr med förteckning/presentation över de
företagare, hantverkare mfl som finns i Linneryd med omnejd borde finnas. Linda
Borglin berättade om hemsidan (Linneryd.nu) som har just det innehållet samt
presentation av företag, föreningar, evenemang mm. Hon åtar sig att hålla denna
uppdaterad.

§8:

NÄSTA MÖTE äger rum i Kyrkviksstugan den 1/8 kl 19.00.

§9:

Mötet avslutades.

Vid protokollet:
…………………………………..
Ingrid Virdebrant

Protokolljusterare:
……………………………..
Linda Borglin

……………………………….
Mats Karlsson
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