Styrelsemöte Dädesjö sockenråd 26 juni 2017
Närvarande: Vanja Linnebjörke, Jens Persson, Henrik Eriksson, Johan Forsman och Anna
Rappe samt Roland Johansson och Solveig Fransson representanter för Dädesjö linförening
1. Mötet öppnades av Vanja Linnebjörke.
2. Anna Rappe valdes till sekreterare och Jens Persson till justerare.
3. Godkännande av föredragningslista
4. Föregående mötesprotokoll
5. Rapporter
6. Avtal med Vidingehem angående Staffansgården.

Skälet till att Staffansgården byggdes var att skapa en mötespunkt för bygden. Det var ett
opolitiskt projekt där Sockenrådet var högst delaktigt med prissättning av marken,
planering, byggmästare mm. Staffansgården byggdes för kommunala pengar och skulle
fungera som lokal för skola och föreningsliv, till företagande på landsbygden samt
boende. Det var kooperativa hyresrätter.
Vidingehem tog över Staffansgården i början av 1990-talet. Idag tar kommunen ut en
hyra, till denna ställer sig sockenrådet sig frågande.
Sockenrådet diskuterade behovet av ett trevligt äldreboende i Dädesjö. Alla tror att det
skulle vara bra med ett i socknen. Dock är det svårt att bygga billigt, hyresnivån för en
två hamnar på ca 7000kr.

7. Linföreningen

Solveig berättade att en del Dädesjöbor åkte till Framtidsmässan i Älvsjö, Stockholm
1993, där fick man idéer till linberedningen. Man ville visa hur man bereder lin och hur
man använder den. De tog kontakt med sockenrådet och hembygdsföreningen. Alla i
bygden var involverade. Bygget skulle delfinansieras men i största hand skulle det göras
ideellt. Man hittade några gamla stenar i marken som möjliggjorde en nybyggnation, vid
hembygdsgården. Dädesjö lin bildades 1994 och bygget påbörjades samma år, man
byggde i gammal stil, med gamla fönster och fint tak. 1994 tecknades ett avtal;
Sockenrådet byggde byggnaden, när den var färdig övergår byggnaden till
hembygdsföreningen. Linföreningen är självfinansierad genom kurser, kaffeservering
mm. Det finns två föreningar en ideellförening och en ekonomisk förening (med
maskinerna). Den ideella föreingen kommer att avvecklas inom kort.
År 2017 vill linföreningen starta Smålands lincentrum i Dädesjö, där ska man samla och
sprida kunskap om linproduktion. Det kommer att bli en utställning från frö till färdig

duk. Detta är ett sätt att sätta Dädesjö på kartan. Växjö universitet har haft studenter
under vintern som arbetat med examensarbete. Målet är att bevara kunskapen.
I centrumlokalen kommer det att vara linutställning, maskiner och beredning kommer att
vara i annat utrymme. Smålands lincentrum i Dädesjö finansieras av en medlemsavgift
på 100 kr, inträdesavgift samt möjlighet till att köpa saker. Linneuniversitetet har skänkt
25 000 kr till projektet.
Linföreningen kommer att lämna in en begäran om bidrag till Henrik Eriksson, Dädesjö
sockenråd, Solveig uppskattar att de behöver 100 000kr till färdigställandet.

8. Nationaldagsfirande 6 juni.

Sockenrådet anordnade Dädesjödagen med nationaldagsfirande den 6 juni i
Hembygdsgården. Det blev en lyckad och trevlig dag med fint väder och glada
besökare.

Bilbingo. Pengarna har kommit in. Sockenrådet har år 2017 lånat ut en
växelkassa på
9.

50 000 kr.

10. Övriga frågor:

Amanda Lindkvist, som driver sommarkafét i Hembygdgården, vill ordna Musikkvällar
med sång i sommar. Hon önskar att få ett bidrag från sockenrådet så hon kan finansiera
en sångerska och bilersättning. Sockenrådet beslutar att hon måste komma in med ett
underlag.

Vidingehem. Vanja har sökt kontakt, dock utan att få något svar. Johan åtar sig att
försöka jaga Vidingehem, för att höra vad de har för Roll-Ups och material att visa upp
på Dädesjömarknad. Det är viktigt att de har bra material med sig.

11. Sockenbladet: Nästa sockenblad 1/9. Deadline, sista inlämningsdag 20 augusti.

12. Nästa möte: Förslag på datum till nästa möte blir den 21/8 kl. 19.00 i Hembygdsgården.
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