
Sammanfattning av Sockenrådets styrelsemöte den 13 januari 
 
Skapandet av en lista på företag i Asa pågår. Denna lista ska läggas ut på hemsidan. 
Styrelsen har fått 20.000:- från Länsstyrelsen att användas till utveckling av 
sockenrådets verksamhet. En del av dessa pengar kommer att användas till start och 
utveckling av hemsidan. 
Rädda kyrkan: 
En grupp med syftet att rädda kyrkan och skapa en levande mötesplats i Asa har 
skapats. Ett av syftena är att hjälpa kyrkan med stöd inför gudstjänster, exempelvis 
kontakta barnfamiljer inför vissa evenemang eller servering av glögg efter gudstjänst.  
Sockendag: 
Diskuterades att anordna en sockendag varje år, ex vis maj-juni. Flera förslag till 
artister diskuterades. Beslutades att bilda två kommittéer (Bernard och Jonas bildar 
kyrkgrupp och Carina, Jan, Jonas, Sivi och Ing-Marie bildar grupp för Asadag, prel. 
datum 24 maj alternativt 29-31 maj). 
SMS tjänst: 
Styrelsen har för avsikt att införa en SMS tjänst vid SOS alarm. Prylar finns. 
Styrelsen fortsätter att behandla frågan 
Grannsamverkan mot brott: 
Tommy Lövgren, Växjö Polis, kommer gärna till årsmötet för att informera. 
LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge): 
Växjö kommuns planeringskontor har utställning (t.o.m. 31 jan. 2014) av kommunens 
planer på exploatering av strandnära lägen i kommunen. Asa är berört vad gäller tre 
områden, samtliga i Asasjöns norra ände. Kommunens motivering för exploatering av 
dessa tre områden är att en exploatering skulle stärka befintlig besöks- och 
turistverksamhet och bidra till sysselsättning. Sockenrådet fann att det är lämpligt att 
kommunen främjar turismen, men att Asaborna bör ha tillgång till Asasjön på ett 
naturligt sätt. Sålunda stöder sockenrådet planerna vid badplats och båtbrygga men 
ej naturcamping i anslutning till badplatsen. Det räcker med Grönevik och Långanäs 
samt naturcampingen bakom vandrarhemmet.  Beslöts att Axel och Bengt snarast 
utformar ett förslag till remissvar till kommunen. 
Mobiltäckning: 
ristande mobiltäckning upplevs som ett problem i Asa. Informerades att kommunen 
utreder mobiltäckningen i kommunen genom att mäta täckningen via sopbilens rutt. 
Beslöts att avvakta denna utredning. Inga resultat ännu. 
 
 
 


