
Protokollfiirt vid Odensjii Sockenråds styrelsemtite den 27 Maj 2019 på Fabriken i

Odensjii.

Nårvarande: David Salomonsson
Kerstin Lindestam
Svante Nilsson

Monica Andersson
Bo Svensson

Frånvarande: Lisa Martinsson
Goran Nennefors

§1 Mdtet 6ppnas
Motet 6ppnades av David Salomonsson.

§2 Val av mdtesordfrirande
Till motesordforande valdes:

- David Salomonsson.

§3 Val av miitessekreterare
Till motessekreterare valdes:

- Kerstin Lindestam.

§4 Val av 1 st. justeringsperson

Till justeringspersoner va ldes:

- Monica Andersson

§5 Faststållande av dagordning/kallelse
Dagordningen/kallelse godkåndes.

§6 Fiiregående protokoll godkånns

Foregående protokoll godkå ndes.

§7 Vårdcentralen Lidhult - arbetsgrupp
Kerstin Lindestam informerade om arbetsgruppens arbete.
Mote den 12 juni 2019 dår vi arbetar igen de frågor som vi skall stålla till Region Kronoberg.

Viskalltillmote den 20 juni iVåxjo.
Arbetsgruppen arbetar vidare med uppgiften.

§8 Belysning - arbetsgrupp
Lisa Martinsson år Odensjd Sockenråds representant i arbetsgruppen fdr belysning.

Den 9 april hdlls ett mote med Kommunalråden i Ljungby. Dår gjordes en lista på saker som år så att
såga låtta att genomf6ra, ex. belysning.

Arbetsgruppen planerar ett nytt mdte.



§9 Barnaktivitet Odensjå - såka hidrag
Kerstin Lindestam kontaktar Gtiran Nennefors frir att gemensamt hitta en datum dår Ljungby

Ksmmuns Fritid- och Kulturf6rvaltning kan besskas.

§10 Lekplats Odensjå
K€rstin Lindestam kontaktar Unnaryds Sarnhållsforening som håller i Unnaryds naturlekplats frir ett
m6te. Koordinerar med Svante Nilsson samt Bjiirn l-indestam från Hembygdsfore*ingen.

§11 Kyrkogården * Odensi6

Monica Andersson representant iOdensj0 Sockenråd har sammanstållt en skrivelse till Ljungby

Pastorat, Kyrkogårdsfiirvaltningen - Bernt Fridh" Efter en genomgång av §rkogårdens underhåll,
fann man flera punkter som inte var genomf<irda. Monica Andersson skickar skrivelsen till
Hembygdsfdreningen, Bygdegårdsfiireningen sarnt SPF fiir att tillsammans underskriva skrlvelsen.

§12 Ovrigt
Vi diskuterade om nårvi kan erbjuda helikcpter rundturer§verOdensi6. Kerstin Lindestam kontaktar
Helikopter firman och hor om låmpliga dagar.

Det kommer att hållas en efterdebatt till Valdebåtten i Odensja i Vrå den L1- september 2019.

Svante Nilsson bad §ockenrådet om frågor som skall stållas till politikerna denna dag.
(erstin Lindestam kommer att deltaga i Lingonbygdens arbetsgrupp.

§12 Nåsta m6te

Nåsta mrite kommer att hållas den I augusti 201"9 kl.2O:00 i Fabriken i Odensjå.

§13 M6tet avslutades
David Salomonsson avslutade ett gott och konstruktivt mote.

Ordf6rande: Vid protokollet:

David Salamonsson

Monica Andersson
i

Kerstin l-indestam


