Styrelsemöte Dädesjö sockenråd 21 augusti 2017
Närvarande: Vanja Linnebjörke, Jens Persson, Henrik Eriksson, Johan Forsman, Göran
Engqvist och Anna Rappe
1. Mötet öppnades av Vanja Linnebjörke.
2. Anna Rappe valdes till sekreterare och Henrik Eriksson till justerare.
3. Godkännande av föredragningslista
4. Föregående mötesprotokoll
5. Rapporter
6. Vidingehem

Vanja har haft kontakt med Stefan Blomkvist, fastighetschef på Vidingehem, han
framförde politikernas tankar om Dädesjös framtid. Politikerna har inte beslutat om hur
man ska göra med förskolan, om skolan ska byggas om, eller om förskolan ska flyttas till
skolan. Om något av ovanstående sker så behövs pengarna till ombyggnation av
Staffansgården. På grund av detta kan inte Vidigehem ge något konkret svar om en
nybyggnation av hyresrätter i Dädesjö. Det verkar tyvärr som om Vidingehem har lagt
det hela på is.
Per Sköldberg, Centerpartist, är den politiker som sockenrådet tror skulle kunna hjälpa
till att tala för Dädesjö, dock är det Anna Tenje som har sista ordet.
Ett alternativ som sockenrådet tror på är att bygga i egen regi. Antingen köper
sockenrådets ”fastighetsbolag” ut marken nära Staffansgården eller så köper bolaget
mark nere vid Dellingen. Sockenrådet tänker sig ett fint läge ner mot Dellingen med
härlig kvällssol. Ett seniorboende skulle kunna vara fint på Åkes Förtrolighetens kulle.
Privata byggare skulle troligen kunna bygga för ca 12 000 - 15 000 kr/m2. En fråga som
kom upp var om det är troligt att vi kan hitta finansiärer till projektet?
Sockenrådets styrelse beslutar den 21/8 att sockenrådet ska arbeta mot målet att bygga i
egen regi. Byggruppen ombeds att försöka få fram kostnader för en eventuell
nybyggnation till nästa möte.
7. Linföreningen har lämnat in en ansökan om startbidrag till Smålands Lincentrum i

Dädesjö. Ingen speciell summa är ansökt. Sockenrådet beslutar att bevilja 3500 kr.
8. Ekonomi – Sockenrådet har 250 000 kr på banken. Hur ska pengarna förvaltas? Just nu

står pengarna utan avkastning på vanligt konto, utan ränta. Sockenrådet beslutar att
Henrik startar ett konto på Avanza och förvaltar pengarna efter bästa förmåga. 10 000
kr /månaden placeras med låg risk.

Projektförfarandet – vid nästa mötestillfälle tas frågorna om huruvida det ska fastställas
två datum under året (t.ex. 31/3 samt 30/9) då ansökningarna ska ha kommit in, samt om
sockenrådet ska fastställa en summa pengar, som delas ut årligen.
Bilbingo. Pengarna för växelkassan har kommit in på sockenrådets konto.
Treårs-kontraktet för Braås Ponnyklubb har gått ut. Vanja pratar med Ponnyklubben
om ett eventuellt förnyande av kontraktet. Avtalet ska omförhandlas till 10 % till
sockenrådet inför kommande period. En skriftlig redovisning och ekonomiskt
slutresultat ska lämnas till sockenrådet senast den 31 augusti. Lenhovda LIF är
intresserade av att ta över Bilbingot kommande period. Vanja pratar med LIFs styrelse.
9.

10. Julmarknad. 9 december 2017 kl. 11.00-15.00. Vanja skickar inbjudningar till

hantverksknallar.
Tydligare instruktioner vid utskick vad gäller bemanning av montern hela öppetiden
samt att grindarna är låsta fram till 9.30 på morgonen. Kostnaden är 75 kr/m gäller fram
till 31/10. Efter 31/10 är kostnaden 100 kr/m. Caroline hör om Näsby kan anordna
mat/fika. Nytt evenemang diskuteras, någon snöaktivitet?
Sockenrådet kommer att ha ett nytt möte angående arbetsfördelningen på julmarknaden.
11. Sockenbladet: Nästa sockenblad 1/9. Deadline, sista inlämningsdag 20 augusti.

Information kring de olika aktiviteterna under året med bilder, samt info om
julmarknaden. Kalendariet. Hyror för de olika samlingslokalerna i Dädesjö. Kallelse till
årsmötet 17 oktober kl. 19.00 i Sockenstugan. Caroline bokar.

12. Nästa möte: nästa möte blir den 26/9 kl. 19.00 i Hembygdsgården. Årsmötet blir 17

oktober kl. 19.00 i Sockenstugan. Caroline bokar.
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