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VRÅ SOCKENMÖTE  

2. mars 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 Tomas Wiberg 
 
 
4.  Föregående mötes protokoll   
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes. 
 
 
5.  Pågående projekt -  status 
Fiber: Ulf kunde inte närvara, men hade skickat en status, som bifogas protokollet. Mette 
tycker att det är ett jävsproblem med att använda Ljungby Kommuns upphandlingschef 
eftersom Ljungby Kommun äger Ljungby Energi/Bredband. 
 
 
6.  Händer här näst 
• 12 mars 14:00 – Påskpyssel 
• 13 mars 15:00 – Bingo 
• 19 mars 18:36 – Tågfest (slutsåld och kö för biljetter) 
• 6 april – Vrå Bygdegårdsförenings årsmöte 
 
 
7.  Månadsansvarig Vrågården 
• Februari, mars, april, maj, augusti och september är bokade 
 
 
8.  Städdagar 2016 
Årets städdagar blir 12 april, 14 april och 19 april. Affischer hängs upp och information 
kommer på hemsidan och Facebook. 
 
 
9.  Information från övriga föreningar 
• Hembygdsföreningen har årsmöte onsdag 23 mars klockan 19:00 
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10. Övrigt 
• Arne Falk tackade för att Vrå Bygdegårdsförening hade införskaffat förlängningssladd till 

mikrofonen 
• Vill solsken är det svårt att se duken vid projektorn. VBF ska fundera på att investera i 

mörkläggningsgardiner 
• Helga undrade hur det är med kontaktpersoner i Grannsamverkan. Arne Falk vill ta 

initiativ till en träff kring Grannsamhet i Vrå och göra en lista med kontaktpersoner, som 
sen ska läggas på hemsidan. Arne vill skaffa klistermärken, som kan sättas på fönster och 
dylikt. 

• Mette undrade om det finns intresse för Sockenmöten eftersom det kommer så få 
personer till varje möte. Det kommer att tas upp på årsmötet om det ska göras 
annorlunda.  

• Arne Falk meddelade att vävstugan och hembygdsföreningens lokaler är städade, men 
att fönsterputsning återstår till städdagarna. 
 

 
11. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa möte blir 
onsdag 6 april klockan 19:00, som är årsmöte. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Datum 
 
 
 
Mette Kjems Bærentzen 

Justerare 
 
Datum: 
 
 
 
Tomas Wiberg 

 
 
(10 personer, varav 6 personer var från Vrå Bygdegårdsföreningens styrelse) 
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From: Ulf Hjelmqvist [mailto:ulfhjelmqvist@hotmail.com]   
Sent: Wednesday, March 02, 2016 11:10 AM  
To: Wiberg Hanna  
Subject: Sockenmötet idag 
  
  
Hej Hanna! 
  
Jag är bortrest ikväll och kan inte rapportera från Fibergruppen. 
  
Vi har börjat besiktiga naturen, för att se om den stämmer överens med 
kartan. Så är inte alltid fallet och vi har flyttat den planerade kanalisationen på 
några ställen. Jag skulle tro att ett par dagars arbete återstår med detta. För 
Gashult-Skärseryd-området kan vi troligen genomföra besiktningen om en 
vecka. 
  
Eon ska gräva ner elkabel till sommaren, från Vrå till Byholma ställverk, bl.a. 
kommer Bjerseryd och Håknehult att passeras. Några berörda har kontaktat 
entreprenören och sett till så att kanalisation kan samförläggas. Karteringen 
beräknas vara klar om ett par veckor och då kan vi slutföra 
kanalisationsplaneringen i området. Tack vare fastighetsägarnas initiativ, 
föreliggande intresseanmälningar och att fiberprojektet är långt framskridet kan 
vi äntligen få en samförläggning, som uppfyller kraven för EU-finansiering.  
  
Ljungbys upphandlingschef är beredd att bistå oss, så att upphandlingen fyller 
formella krav och minskar risken för en utdragen beslutsprocess (läs: undvik 
överprövning!). 
  
Bästa hälsningar 
Ulf 


