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VRÅ SOCKENMÖTE  
2. november 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 Niklas Karlsson 
 
4. Föregående mötes protokoll  
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 
 
5. Pågående projekt  
 
Fiber:  
Chris Flynn informerade om att det går framåt med fiber, bland annat har 
fibergruppen varit runt till alla som ännu inte har svarat på fiberförfrågan, för att få 
fler intresseanmälningar. 3/11 är det möte med Ljungby Energy kring det vidare 
förlopp. När mer information ligger klar kommer fiberstyrelsen att informera alla. 
 
6. Händer i höst 
 Modevisning 3/11 (Hembygdsföreningen) 
 Bingosöndag 20/11 
 Adventskaffe 27/11 (Kyrkstugan) 
 Sockenmöte 7/12 kl. 19:00 
 Lucia 10/12 klockan 16:00 
 Julmarknad 18/12 klockan 11:00-16:00 
 
7. Hjälp till Julmarknaden 
Margarehta informerade om att Vrågården är uthyrt dagen innan Julmarknaden, så 
allt måste ställas upp på dagen. Erika och Yvonne anmälde sig redan nu som 
hjälpare. Tomas Wiberg tar hand om glöggserveringen. 
  
8. Information från andra föreningar 
 VråIF: Föreningen har fått Swish så det ska bli enklare att betala träningsavgift 
 Hembygdsföreningen: Adventskaffe i Kyrkstugan 27/11 och Trettondagen i 

januari. 25. december är det julbord för SPF i Vrågården. Högtalaren ansluten till 
mikrofonen har gått sönder, men Hembygdsföreningen har en extra högtalare 
som kan användas. 
 

9. Nya toaletter 
Vi har fått nya toaletter från sjukhuset i Halmstad gratis. Så de kommer att installeras 
så snart det är möjligt. 
 
10. Övrigt 
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 Ljudabsorbenter. Tomas Wiberg informerade om att en konsult kommer till 
Vrågården i nästa vecka och ska komma med ett lösningsförslag och 
kostnadsestimat. 

 Protokollen på hemsidan ska uppdateras 
 Helga ville gärna ta upp problematiken kring Internet-säkerhet och om få ut 

någon som kan berätta om detta och lära oss att  
 Fiber: Margarehta hade en fråga till fibergruppen om att få den presentation 

som gjordes på stämman. Chris Flynn ville skaffa den.  
 Fiber: Evert Nilsson undrade varför han som byombud inte hade hört någonting 

från fibergruppen. 
 Tomas informerade om att det nu är mitträcke vid trappan upp till Vrågården 

 
11. Mötet avslutas  
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa möte 
blir onsdag 7 december klockan 19:00.  
 
 
Vid protokollet 
 
Datum 
 
 
 
Mette Kjems Bærentzen 

Justerare 
 
Datum: 
 
 
 
Niklas Karlsson 

 
 
(17 personer, varav 5 personer var från Vrå Bygdegårdsföreningens styrelse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


