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VRÅ SOCKENMÖTE  

3. februari 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 Yvonne Wiberg 
 
 
4.  Föregående mötes protokoll   
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 
 
 
5.  Målning av hallen 
Hanna informerade om att hallen har målats och att det nu återstår att måla dörrarna. 
 
 
6.  Pågående projekt -  status  
• Ulf håller på att ta fram från Länsstyrelsen vad för information som behövs från alla 

vägföreningar 
• Kommunen vill hjälpa till med formalia kring upphandlingen 
• Alla vägföreningar har kontaktats kring fiberutbyggnaden 
 
 
7.  Händer här näst 
• 12 mars – Påskpyssel 
• 13 mars – Bingo 
• 19 mars – Tågfest (redan 30-40 personer anmälda) 
• 6 april – Vrå Bygdegårdsförenings årsmöte 
 
 
8.  Månadsansvarig Vrågården 
• Februari, mars, april, maj, augusti och september är bokade 
 
 
9. Städdagar 2016 
Årets städdagar blir 12 april, 14 april och 19 april. Affischer hängs upp och information 
kommer på hemsidan och Facebook. 
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10. Information från övriga föreningar 
• Hembygdsföreningen: Det blir snart Påskpyssel (12 mars kl. 14:00), snart årsmöte (datum 

kommer snart). 
• SPF Vrå-Lidhult: Månadsmöte i Vrå 26 februari och 29 april. Mars blir i Lidhult.  
• VråIF: Lite nya träningsredskap har inhandlats. Årsmöte blir 14 mars kl. 19:00. 

 
 

11. Övrigt 
• Arne Falk undrade om det har funderats mera på att installera en hiss i Vrågården – 

svaret var nej.  
• Arne Falk informerade om hur värmesystemet fungerade och hur mycket olja det ungefär 

är kvar i tanken. Manualen till värmesystemet ligger vid anläggningen i pannrummet. 
Anläggningen levererar 12 kW även om den borde ge 17 kW. Arne vill lämna ifrån sig 
månadsrapporteringen kring värmeförbrukningen. Styrelsen tar på sig uppdraget och 
bestämmer hur det ska bli sen. 

• Ett kopparrör har en materialskada som har börjat läcka. Detta måste åtgärdas snarast.  
• Tomas Wiberg redovisade Julmarknaden, som gav 5.149,60 kr. i vinst. Det dyraste var 

annonsen, som kostade 1.700 kr. Frågan är om det behövs? 
• Kommunen har skickat informationsmaterial om att bli God Man, som vi har satt upp på 

anslagstavlan vid Vrågården 
 
 
12. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa möte blir 
onsdag 2. mars klockan 19:00. 
 
 
 
Vid	  protokollet	  
	  
Datum	  
	  
	  
	  
Mette	  Kjems	  Bærentzen	  

Justerare	  
	  
Datum:	  
	  
	  
	  
Yvonne	  Wiberg	  

 
 
(14 personer) 


