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VRÅ SOCKENMÖTE  
7. september 2016 kl. 19:00 

 
 
 
1. Mötet öppnades 
Vrå Bygdegårdsförenings Ordförande Hanna Wiberg förklarade mötet för öppnat 
 
2. Sekreterare 
Till sekreterare valdes Mette Kjems Bærentzen 
 
3. Justerare 
Till justerare valdes Nathalie Backholm 
 
4. Föregående mötes protokoll  
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 
 
5. Marknadsredovisning Vrå Marknad 2016 
Tomas Wiberg redovisade resultatet från årets Vrå Marknad. Se bilaga 1.  
 
6. Pågående projekt 

 

Fiber:  
 Offerterna börja komma från 3 aktörer: byNet/IP Only, Zitius/Skanova och Ljungby 

Energi.  
 När alla offerter har kommit in, kommer det att kallas till en ny stämma (prel. slut 

september), där det ska tas beslut om vilken offert som väljas.  
 Det har begärts att fiber ska läggas nästa år eftersom Telia redan nu börjar lägga 

ner det fasta nätet. 
 Torsdag 8/9 kl. 18:00 kommer byNet och presenterar sitt förslag. Alla är välkomna 

på mötet. 
 
7. Händer i höst 
 Bingosöndagarna blir 25/9, 23/10 och 20/11 
 Föreläsning ’Konsten att Fokusera 29/9 (VråIF) 
 Skördefest 7/10  (Hembygdsföreningen) 
 Sockenmöte 2/11 19:00 
 Adventskaffe 27/11 (Kyrkstugan) 
 Sockenmöte 7/12 kl. 19:00 
 Lucia 10/12 klockan 16:00 
Julmarknad inte bekräftad ännu 
 
8. Övrigt 
 Hembygdsföreningen: Arne Falk informerade om skördefesten 7/10 
 VråIF: Mette informerade om föreläsningen ”Konsten att fokusera” 
 Helga tackade alla för det stora engagemang Vrå har i byn. Speciellt berömde 

Helga Arne Svensson för allt han gör, fixar, ordnar och löser. 
 Arne Falk undrade hur det står till med installation av ljudabsorbenter. Tomas 

Wiberg informerade om att konsulten som vi ska använda har varit sjukskriven, 
därför har det dragit ut på tiden. 
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8. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa möte 
blir onsdag 2 november klockan 19:00.  
 
 
Vid protokollet 
 
Datum 
 
 
 
Mette Kjems Bærentzen 

Justerare 
 
Datum: 
 
 
 
Nathalie Backholm 

 
 
(15 personer, varav 7 personer var från Vrå Bygdegårdsföreningens styrelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


