Protokoll f«irt vid Odensjti Sockenråds styrelsemdte den 24 oktober
zOLg på Fabriken i Odensjii.

Nårvarande:

David Salomonsson

Kerstin Lindestam
Svante Nilsson
Monica Andersson
Bo Svensson
Gciran Nennefors

Frånvarande:

Lisa Martinsson

§1 Mtitet «ippnas
Motet oppnades av David Salomonsson.
§2 Val av mOtesordftirande

Till mdtesordforande valdes:
- David Salomonsson.
§3 Val av m6tessekreterare

Till mdtessekreterare valdes:
- Kerstin Lindestam.
§4 Val av 1 st. justeringsperson
Till justeringsperson valdes:

- Monica Andersson
§5 Faststållande av dagordning/kallelse
Dagordn ingen/kallelse godkåndes.
§6 Ftiregående protokoll godkånns
Friregående protokoll godkåndes och lades till handlingarna.
§7 Vårdcentralen Lidhult

- arbetsgrupp

Kerstin Lindestam informerade om låget i arbetsgruppen Vårdcentralen Lidhult.
Vi avvåntar fortfarande på ett mote med Regionens ansvariga frir Sjukvård och hålsa.

Mcitet med Slåndans ledare och personal ledde inte till något resultat.
Ljungby kommuns Socialstyrelse har inte kontaktat några privata vårdcentraler for ett
eventuellt samarbete ej heller haft någon kontakt med Hylte Kommun om samma åmne.
Region Kronoberg har inte heller haft någon kontakt med Ljungby Kommun/Hylte Kommun,
Region Halland eller med privata vårdcentraler for ett eventuellt mojligt samarbete.
Arbetsgruppen beslutade att gå vidare med en uppfdljningsartikel i media/press samt
fortsåtta arbetet fcir Vårdcentralen I Lidhults overlevnad.

§8 Belysning - arbetsgrupp
Lisa Martinsson har inte inkallats till arbetsgrupp Lingonbygden fcir belysningsfrågan.
Lisa Martinsson har varit i kontakt med Ljungby kommun och belysning som tillhtir Ljungby

kommun kommer att åtgårdas ivåstra delen av Bolmen. Ljungby kommun vill råtta
hånvåndelse tillTrafikverket om vidare belysning vid busshållplatserna. Belysningsproblemet
i bygden skalltillfiiras på OP Planen.

§9 Barnaktivitet Odensjd - s6ka bidrag
Griran Nennefors har tagit fram material till e$ eventuellt bidrag från Kultur och
Fritidsf«irvaltningen Ljungby Kommun. Kerstin Lindestam unders<iker vad som kråvs fdr mer
bidrag från Ljungby Kornmun.
§10 Lekplats Odensiii - arbetsgrupp
Arbetsgruppen fci,r naturlekplatsen har sammansatt en projektansrikning samt skickat in
ansokning i rått tid till Leader Linn6. Ytterligare har ansrikning skickats via Leader Linn6 till
Jordbruksverket. Beslut om ansokningen blir godkånd av Leader Linn6 sker den 20 november
2019. Beslut från Jordbruksverket sker ifebruari/mars 2020.
Arbetet fortsåtter med att frirbereda lekplatsen under h6sten och våren.
§11 Kyrkogården - Odensjii
Ett dialog mote h6lls på Odensjo Kyrkogård med Kyrkogårdsfrirvaltningens chef Bernt Fridh.
M6tet var mycket givande och informativt.
Anteckningar från mritet år skickat till ber<irda personer och frireningar.

Bernt Fridh med personal som arbetar på Odensjd'kyrkogård skall bjudas in till
Bygdegårdsf«ireningen och Odensjo Sockenråds årsmdte 2O2Ator att ge information till
fci rsa rn lingen om fra rnti den s kyrkogå rd i Odensj o.
§12 6vri4
Jul i Odensiii

-

Odensjci Sockenråd beslutade att sponsorera marschaller sarnt

barnpyssellåda till Tallklinten. Utstållarna år klara. Hembygdsfdreningen har sina aktiviteter i
Medelbergsstugan. En affisch blir tillverkad av Ola Hemstrrim och fdrdelas. Annonsering
kommer också att ske via de sociale media. Gotes affår kommer att ha 6ppet. Kyrkan
kommer att ha utstållningar samt en gemensam samling frir att sjunga julen in. Tider
upplyses via annonsering och affischer.
Turbåt på Bolmen - Svante Nilsson har skickat en mail från Kultur och Fritid i Ljungby
Kommun som efterlyser fdrslag till anvåndning av våra vatten i kommunen. Kerstin
Lindestam arbetar vidare med projektet.
Op plan Odensjo Sockenråd beslutade att tillågga synpunkter i 6P Planen frir Odensjd

-

Socken som år foljande: Båttre kollektivtrafik, belysning och turbåt på Bolmen. Visamverkar
också med Lingonbygden. Slutdatum f<ir att låmna synpunkter

november 2OL9.

till planen år den 20

§13 Nåsta mdte
Nåsta m6te kommer att hållas den 29 november kl. L8:00 hos Gtiran Nennefors i Loshult.
§14 Mtitet ardutades
David Salomonsson avslutade ett gott och konstruktivt mote.

Ordfrirande:

Vid protokollet:

Ø
David Salomonsson

Monica Andersson

Kerstin Lindestam

