
                                     Linneryds sockenråd 
                                Samlingsförening för Linneryd sockens alla föreningar 
                                                                

Linneryds sockenråd   Tallhaga 360 24 LInneryd   Tel:0708 943494   Bg.5635-7544   e- post:linnerydssocken@hotmail.se 
Ordf. Mikael Kamph 

Hemsida: linneryd.nu 

 

 

Linneryds sockenråds verksamhetsberättelse för år 2015 
 

Styrelsen 2015 
Ordförande  Mikael Kamph 
Sekreterare  Stina Åkesson 
Kassör  Mats Karlsson 
Ledamot Cecilia Cato  
Suppleant Gunvor Juhlin 
Suppleant Maria Medin 

 
Sockenrådet är kontinuerligt engagerat I kontakter med kommunen, länsbygderådet, 
länsstyrelsen samt andra organ och institutioner som har betydelse för socknens utveckling. 
 

Utöver årsmötet i Linneryds sockenstuga 20150414 hölls tre kvartalsmöten under 2015. 
Vid valborgsmässofirandet vid Kyrkviken utsågs Malin Hewer och Susanne Södlund till årets 
Linnerydsbor för sitt stora engagemang kring Linneryds bad och motionsförening.  
 

Sockenrådets föreningar har under året hållit trädgårdstippen öppen enligt tjänstgöringslista.  
 

Årets största händelse för sockenrådet var Linnerydsdagen som hölls 22 augusti. 
I vackert väder visades lokalt hantverk, lokala råvaror såldes, mannekäng, hund och 
uppvisning och många andra aktiviteter hölls nere vid kyrkviken. 
I kyrkan hölls traditionsenligt teater med lokal anknytning, detta år med tema Lindegården.  
Dagen avslutades på kvällen med välbesökt musikunderhållning i tälten nere vid kyrkviken. 
Sockenrådets insamling till stöd för affären har fungerat bra och kommer att avslutas under 
2016. 

      
Nattvaktskörningen rullar på som om än i minskad skala. Brottsligt 2015 har Linneryds 
socken enligt statistiken varit relativt lugnt men en del större stölder har uppmärksammats. 
 

Trafiken genom Linneryd engagerar fortsatt sockenrådet och trafikverkets lösning på väg 122 
vid ”Bogrens” korsning är klart undermålig och frågan är därmed inte löst.   
Sockenrådet var medaktör i årets mycket uppskattade julmarknad i kring stallarna och i 
kyrkan. 
 
Befolkningsutvecklingen i socknen har under 2015 varit negativ, en minskning från 2014 med 
22 personer. 
7 födda 
19 döda 
62 inflyttade  
72 utflyttade 

Verksamhetsplan för 2016 
Kommunkontakter och landsbygdsutveckling 
Länsbygderådet 
Nattvakten och Grannsamverkan 
Trädgårdstippen 
Städdag 
Årets Linnerydsbo 
Jobba för en säkrare trafikmiljö 
En ny anslagstavla för samhällsinformation vid ”gamla” affären 
Julmarknaden 
Främja befolkningsutvecklingen, med mera……. 
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