
Årsberättelse från Asa sockenråd  
verksamhetsåret 2014 

  
 
Asa sockenråd bildades den 9e oktober 2013 och har under 2014 haft följande 
styrelse: 
 
1. Styrelse och funktionärer 
Följande personer valdes till styrelsen för perioden fram till årsmötet 2015: 
Carina Härlin, Lillabråten, ordförande 
Jan Wibrån, Vitabråten 
Bengt Kronberg, Asa Prästgård 
Sivi Persson Ahl, Asaryd 
Följande personer valdes till styrelsen för perioden fram till årsmötet 2016: 
Axel Hjelmer, Kråketorp 
Jonas Karlsson, Knutskog 
Ingmarie Johansson, Hisshult 
Till revisorer för perioden fram till årsmötet 2015 valdes: 
Ingvar Lilja 
Lage Petterson 
 
Till valberedning för perioden fram till årsmötet 2015 valdes: 
Stefan Carlsson 
Jenny Liljengren 
Hans Falk 
 
2. Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under 2014 och bildat arbetsgrupper som 
fokuserat på valda uppgifter: 
 
•  En arbetsgrupp bestående av Carina Härlin, Axel Hjelmer och Bengt Kronberg 

utarbetar en verksamhetsplan för sockenrådet. Verksamhetsplanen omfattar 
hemsida, informationskanaler etc. Medel har under året sökts för att finansiera bl. 
a. skapandet av hemsida (asasocken.se). 

 
•  En arbetsgrupp, bestående av Carina Härlin, Siwi Persson-Ahl och Ing-Marie 

Johansson, gör en sammanställning av socknens nuvarande arbetsgrupper (bl. a. 
vägsamfällighet, jaktlag, fiskevård, etc.). Länkar till dessa förs in på sockenrådets 
hemsida (asasocken.se). 

 



•  En arbetsgrupp, bestående av Jan Wibrån och Jonas Karlsson, arbetar med temat 
”Utveckla Kyrkan och skapa en levande mötesplats i Asa”. Till arbetsgruppen har 
knutits Bernhard Hjelmer. Asa Kyrkas Verksamhetsråd bildades i våras. Det består 
av 6 personer: Annika Stacke, Yngve och Inglis Hultberg, Irmelin Andersson, 
Bernhard Hjelmer och Gudrun Liljengren. 

 
• En arbetsgrupp har initierat och genomfört idén om att ha en sockendag den 6e juni 

2014. Sockendagen drog en stor skara besökare och under dagen fanns många 
intressanta programpunkter att delta i. Dagen avslutades i kyrkan med Växjö 
manskör. 

 
•  En arbetsgrupp undersöker hur vi aktivt kan höja säkerheten för byborna i Asa. 

(grannsamverkan, hjärt- och lungräddning, nätverk för säkerhet, verka för fler 
hjärtstartare). Deltagare i gruppen är Jonas Karlsson och Siwi Persson-Ahl.  
- Siwi Persson-Ahl har tillsammans med Kristina Manna haft två tillfällen då de 
utbildat i hjärt- och lungräddning i Fraggahult. Planer finns för ytterligare 
kurstillfällen under 2015. 
- Grannsamverkan mot brott har initierats i samarbete med polisen i Växjö. 
Verksamheten planeras starta i februari 2015. 

 
•  Under året har styrelsen beslutat att ta tag i bredbandsfrågan och sökt dialog med 

Växjö kommun i ärendet. 
 
3. Ekonomi 
Styrelsen har under året fått ett bidrag om 25.000:- från Leader-Linné, Länsstyrelsen 
samt 15.000:- från Växjö kommun. Dessutom har sockenrådet erhållit 2.000:- från 
vardera Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen och Föreläsarföreningen.  
Utgifter gäller hemsida, 6:e juni (Asadagen), samrådsmöte med övriga föreningar 
samt administrativa kostnader.  
 
Asa i mars 2015 
 
 
 
 
Bengt Kronberg, sekr   Carina Härlin, ordf. 


