
Styrelsemöte Dädesjö sockenråd 17 Maj 2017

Närvarande: Jens Persson, Caroline Svensson, Vanja Linnebjörke, Henrik Eriksson, Johan 
Forsman 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. Avtal med Vidingehem angående Staffansgården. Vanja rapporterar att Vidingehem inte 
har med hyran att göra. Marie Tengwallius anser att vårt avtal är förlegat och att alla 
kommunens lokaler ska behandlats lika, därför ska alla betala 150 kr/timme. Inga 
undantag medges. Sockenrådet tror inte att det kommer att finnas någon som vill hyra i 
Staffansgården längre. Både sockenstugan och hembygdsgården är bra och trevliga 
alternativ med lägre hyror.

Vidingehem är osäkra på intresset för nybyggnation i Dädesjö. Vingehem har lagt upp 
en länk på sin hemsida och det är inte många som hittat dit. Sockenrådet beslutar att vi 
ska vara tydliga med att vi vill göra en nybyggnation, vi tror fortsatt på idén att boka ett
datum och göra en aktivitet för att marknadsföra lägenheter. Sockenrådet tror att det är 
lämpligt att Vidingehem kommer och marknadsför sig på Dädesjömarknad den 18 
augusti. Önskvärt att Vidingehem tar fram konkreta uppgifter om bygget, plats, storlek,
pris mm. Marknadsföring med marknadsstånd, Roll-Ups och flyers. Samt att man 
under marknadsdagen får anmäla sitt intresse för lägenheter med namn och 
kontaktuppgifter. Vanja tar kontakt med fastighetsansvarig på Vidingehem.  Steg två 
blir att samla intressenter och åka till Gemla för att titta på en färdig lägenhet.

7. Våraktivitet – Nationaldagsfirande 6 juni.

Sockenrådet anordnar Dädesjödagen med nationaldagsfirande den 6 juni, platsen 
förläggs till Hembygdsgården. Start kl 14.00 med nationalsången följt av ett minilopp 
för barnen vid 14.30. Därefter blir det femkamp, tipspromenad, fika med egen 
fikakorg alternativt köper man fika av Ullman som kommer att sälja fika i 
hembygdsgården både under dagen samt i sommar. Start och slut på tipspromenaden 
och femkampen kommer att vara på verandan. Lotter säljs av Röda Korset. Henry 
Ankarskiöld och hans kör Vibra kommer att sjunga och spela för oss. Vanja har bokat 
Hembygdsgården. 



8. Bilbingo, Sockenrådet saknar fortsatt en utbetalning från bilbingot 2016. Henrik 
ringer Kerstin Hultkvist i Eke och efterlyser 9113 kr. 

9. Ekonomi 

Sländan renoverar lokalen och gör en utställning. De önskar att få pengar till det. 
Pengarna förvaltas av sockenrådet sedan 1994. Vi tror att den förvaltade summan 
uppgår till ca 60 000 kr. Caroline undersöker de gamla böckerna för att få en 
uppfattning om hur mycket pengar det verkligen rör sig om.

10. Sockenbladet: Nästa sockenblad 1 juni. Deadline, sista inlämningsdag 20 maj. 

Aktuellt: kalendarium med bilbingo, kyrkogårdsvandringar, Dädesjö marknad 18 
augusti, Nationaldagsfirandet, Henrik fixar och hör av sig om han behöver hjälp.

11. Nästa möte: Förslag på datum till nästa möte blir den 26/6 kl. 19.00. i Hembygdsgården.

Ordförande Sekreterare

Vanja Linnebjörke Anna Rappe

Justerare 

            Henrik Eriksson


