
Verksamhetsberättelse år 2019 

Period 2019-01-01 till 2019-12-31 

Sockenrådet har under verksamhetsåret haft föjlande styrelse: 

Ordförande:  David Salomonsson, Torarp 

Sekreterare:   Kerstin Lindestam, Vret 

Kassör:  Göran Nennefors, Loshult 

Ledamöter:  Lisa Martinsson, Torseryd, Bo Svensson, Loshult, Svante Nilsson, Odensjö, 

  Monica Andersson, Gårdshult  

 

 

Sockenrådet inledde verksamhetsåret 2019 med ett årsmöte den 25 februari 2019 på Tallklinten, 

tillsammans med Bygdegårdsföreningen. Där valdes 1 ny ledamot, Monica Andersson som ersättare för 

avgående Maria Rosenkvist. Den nya ledamoten valdes på 4 år. Ett konstituerande möte hölls tillsammans 

med verksamhetsårets första sockenrådsmöte den 21 mars 2019 på Fabriken i Odensjö, där ovanstående 

styrelse sammansattes. Totalt under året har vi haft 6 styrelsemöten. 

 

Sockenrådet har varit representerat på följande: 

Kommunmöten i Ljungby, Sommarfestkomittéen, Ljungby kommuns Översiktsplan = ÖP-Plan, 

Lingonbygdens informationsmöten, Hela Sverige skall leva – Projekt Service i Samverkan.       

Aktiviteter: 

Sockenrådet har deltagit i samrådsmöten som har hållits i Ljungby samt i Lidhult om Ljungby Kommuns 

digitala ÖP Plan.  

David Salomonsson, Lisa Martinsson samt Monica Andersson har deltagit i Sommarfestkommittéens möten 

och arrangemang. 

Den mycket uppskattade sommarfesten i Odensjö Hembygdspark i augusti 2019 bjöd på Charlotte Perrelli 

med orkester. Många frivilliga från föreningar och sockenbor deltog i arbetet med att göra kvällen till en 

succé.  

Odensjö Sockenråd gick med i en arbetsgrupp om ett samarbete om projektet Vårdcentralen Lidhult, med 

representanter från följande föreningar: Chris Ohlsson – Lidhult Lyfter, Mona Brandt – SPF Lidhult/Vrå, 

Malin Eliasson – Lingonbygden, Kerstin Lindestam – Odensjö Sockenråd.  

Arbetsgruppens mål är att få en fungerande vårdcentral i Lidhult. Dvs. öppettider, BVC, MVC och äldrevård 

samt att det skall finnas en läkare tillgänglig.  

Möten har hållits under året med Vårdcentralen Sländan i Ljungby, samt med Region Kronobergs direktör 

för Hälsa och Sjukvård.   

En ny idé från barnfamiljerna Nilsson och Rubin har utvecklats till projekt Odensjö Naturlekplats. 

Sockenrådet gjorde en projektplan och budget som vi skickade till Leader Linné Småland och 

Jordbruksverket. Vi har fått godkänt projektet och bidraget vi sökte och arbetet med Naturlekplatsen har 



gått igång. Naturlekplatsen skall ligga på Hembygdsparken mark, i direkt förlängning av parken. En 

hankgärdesgård är redan på plats och ideella krafter har grävt, röjt och satt upp de första stolparna. 

Arbetet fortsätter under våren och enligt planen hoppas vi på invigning i juni 2020. Projektet är ett 

samarbete med Hembygdsföreningen samt med barnfamiljerna i Odensjö.  

Kerstin Lindestam, representant från Sockenrådet samverkar med Lidhult lyfter och Vrå 

Bygdegårdsförening i ett ”Hela Sverige skall leva” projekt som heter Service i Samverkan. I huvudsak går 

projektet ut på att det skall finna infotavlor om bygden utanför lanthandlarna i Sverige. Tavlans info hämtas 

via en QR kod som anges på tavlan.  

Sockenrådet arbetar med Ljungby kommun, Region Kronoberg och Trafikverket med belysningsfrågan i 

bygden. Ett långsamt och segt projekt med att få belysning på utsatta busshållplatser och i byarna, där bl.a. 

barn, unga och andra resenärer skall med den kollektiva trafiken. På vintrar och höstar är det direkt farligt 

att stå och vänta på bussarna utmed huvudlederna och på mörka ställen i byarna. Vi jobbar på med 

projektet och hoppas att det inte händer en allvarlig olycka innan myndigheterna kommer ut ur klistret.   

En skrivelse från Sockenrådet skickades till Ljungby pastorat, angående skötseln av Odensjö kyrkogård. 

Skrivelsen skrevs under av föreningarna i Odensjö. Bernt Fridh chef för Kyrkogårdsförvaltning kom till 

Odensjö och en mycket bra och informativ dialog kom ut av denna skrivelse. Bernt Fridh kommer att 

deltaga i årsmötet och informera stämman om hur kyrkogården kommer att skötas och utvecklas i 

framtiden. Flera konkreta åtgärder vidtogs redan under sommaren och hösten, i enlighet med våra förslag 

och arbetet kommer att fortsätta under 2020. 

Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen och Sockenrådet arrangerade Jul i Odensjö. Vädret var 

bedrövligt men stämningen och värmen i Medelbergsstugan och på Tallklinten gjorde dagen till en succé. 

Götes affär hade öppet och många drogs till affären för att minnas tiden när Odensjö hade en lanthandel. 

Odensjö kyrka hade öppet med en fin utställning och skönsång. Många kom för att deltaga i 

arrangemangen och trångt blev det både på Tallklinten och i Medelbergsstugan. Ett trevligt arrangemang 

som uppskattas av besökarna och arrangörerna. 

Vi ser fram till ett stärkt samarbete med Lidhult Lyfter där vi kan samverka för att få ett större tryck och 

snabbare beslut på våra projekt, från våra valda politiker.  

Sockenrådet fortsätter att skapa broar och samverkan inom vår del av kommunen med olika föreningar och 

vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att utveckla landsbygden och hålla den aktiv och levande.   

 

Styrelsen Odensjö Sockenråd 3 mars 2020.  

 


