
Sammanfattning av Sockenrådets styrelsemöte den 12 februari 
 
Hans Ohlsson från kommunen närvarar och berättar om vad de kan bistå 
sockenrådet med. Bland annat berättade han det finns en ”byapeng” för sockenråden 
att söka. Den är uppdelad på två delar: en kaffepeng, som inte behöver redovisas 
och en utvecklingsdel som redovisas. Utvecklingspengen kan gå till t.ex. 
ungdomsverksamhet, men inte till löner och den får inte sparas till ett annat år. 
Vidare berättade han att vi är det 26:e och sista sockenrådet i Kronobergslän.  
a. Lista med företag pågår och har utökats.  
b. Arbetet med att få igång en hemsida fortgår och den anpassas efter de medel vi 
har att tillgå.  
c. Rädda kyrkan: Bernard har varit på ett första möte. Bernhard vill ha en liten 
kärngrupp som tillsammans jobbar för kyrkans evenemang. Bernhard inbjudas att 
delta på nästa sockenrådsmöte. 
d. Anordnandet av en sockendag diskuterades vidare.  

Vi kom fram till att vi önskar bjuda in någon kör att sjung/spela i kyrkan som 
avslutning på dagen vid ca kl 16.  
Vidare diskuterades barnaktiviteter, att försöksparken kan ha öppet.  
Fråga Asa herrgård om de är intresserade av att delta med någon enklare 
förtäring.  
Frågar Stefan Bergqvist om Sveaskog vill vara med och berätta om sin 
verksamhet i Asa och även om han har lust att berätta historien om Asa och Asa 
herrgård. 
Vi funderade också på om vi kan få t.ex. ångaren Thor att köra från Växjö den 
dagen eller om det går att ordna någon annan båt.  
Andra lösa idéer som kom upp var någon tävling, kanotrace, eller löptävling eller 
liknande, plöjning med häst.  
Vi lägger också ut trådar till boende i socken om att vi vill att de är med och 
medverkar vid socken dagen med vad de har att visa upp t.ex. sång, musik, konst, 
hantverk.  
Kontakt med hantverksgruppen. Förhoppningsvis kan även hembygdsparken 
bakom vandrarhemmet vara öppen. 

e. Siwi tar upp frågan om hjärt- och lungräddningskurs på årsmötet. 
f. Axel och Jonas sätter ihop en skrivelse om SMS tjänst vid SOS alarm 
 


