Verksa mhetsberåttelse år 2OL7
Period 2017-01-01

lill

zlfl -12-31

Sockenrådet har under verksamhetsåret haft fiijlande styrelse:

Ordfdrande:

Kerstin Lindestam, Vret

Sekreterare:

Kerstin Lindestam, Vret

Kass6r:

Gdran Nennefors, Loshult

LedamOter:

Bo Svensson, Loshult, Lisa Martinsson, Torseryd, David Salomonsson, Torarp

Elisabeth Bengtson, Odensj6,

Sockenrådet inledde verksamhetsåret 2017 med ett årsm6te den 2 mars 2017 på Tallklinten, tillsammans

med Bygdegårdsf6reningen. Dår valdes 2 nya ledamciter, Gdran Nennefors och Bo Svensson. Avgående
ledamdter var Eva Ek, Anna-Lena Jcinsson samt Erika Borg. Ett konstituerande s§relsemrite hdlls den 16

-

mars 2017 hos Kerstin Lindestam dår ovanstående styrelse sammansattes. Totalt har vi haft 6

styrelsemdten och 1 årsmdte.
Sockenrådet har varit representerat på foliande:

Kommunmoten i Ljungby, Sommarfestkommitdens m6ten, Ljungby kommuns informationsmriten i Lidhult,
Ljungby kommuns landsbygdsuWecklingsmdte med Linda Edlund. Ljungby kommuns arbetsgrupp med
oversiktsplan fiir Ljungby kommun gållande från 2020. Fdredrag och workshops arrangerade av Ljungby
kommuns landsbygdsutveckling samt Leader Linn6 Småland.

Aktiviteter:

till Ljungby kommun, dår vi nominerade Billy Bjdrk till kommunens
kulturpris. F6rslaget kom upp på vårt årsmOte 201.7 under punkten Ovrigt. Priset gick tyvårr inte till Billy
Bjrirk utan delades istållet ut till Carl-Magnus Gripenhed fdr sin dokumentation om Ljungbys stads
utveckling - Ett dgonblick Ljungby 80 år.

Sockenrådet sammanstållde en ansdkan

-

Den 26 mars 2017 deltog vi i årsmritet Onne Sluss. Efter årsm«itet beslutade Sockenrådet att bli

medlemmar iforeningen 0nne Sluss. Vi ftiljer intresserat med i projektets utveckling.

-

Vi deltog i en spånnande kvåll i Kalmars matsal den 29 mars, ien workshop och presentation om Lidhult
med omnejd som studieobjekt ikursen Uthållig regional utveckling. Kvållen bjrtd på många intressanta

presentationer samt med en workshop dår våra idder samlades till fortsatta studier.
I mars 2017 låmnade Elisabeth Bengtsson sin s§relsepost iSockenrådet. Elisabeth flyttade ifrån Odensjd

till

Halmstad.

Våren 2OL7 tagvi kontakt med Telias ledargrupp frir att f<irsrika få dispens L år så att alla i socknen skulle
hinna lågga in fiber. Kontakten med Telia ledde tyvårr inte till något resultat. Ljungby kommun skickade
samma skrivelse om dispens i hdstas men fick samma svar som vi. Tyvårr kopplades fastnåtet ner ivår
kommun den 3O november 2017. Fiberutbyggnaden fortsåtter dock i den takt som planerats och beråknas
att vara klar ca. 2019.

Kerstin Lindestam uppdaterade hemsidan www.odensio.nu med stor hjålp och undervisning av Jenny
Svensgård från Hembygdsfrireningen i Odensjo. Sockenrådet år representerat under fliken foreningar på
hemsidan och hår kan man hitta stadgar, protokoll samt verksamhetsberåttelse och aktivitetsplan.
Under året har Odensjri Sockenråd varit representerade i §ungby kommuns mriten angående
dversiktsplanen och omvårldsanalysen. De f«irslag som vi har lagt fram avser bland annat att gilra resandet
enklare i landsbygden samt att underlåtta får transporter och logistik av alla slag. Behålla såkerhets- och
servicenivån i vår del av kommunen med råddningstjånst, vårdcentral, skolor, idrott, inktip, barn och
ungdoms aktiviteter och åldreboende. Strategiskt placerade seniorboståder i våra områden. Att stdda
lokala fciretag och underlåtta utvecklingen av dessa. I turistnåringen fiir Odensj6 har vi lagt in fdrslaget om
en ångbåt på Bolmen samt att såtta fokus på våra sevårdheter i socknen gårna genom Sagobygden. Vi har

lagt in Odensjd i naturområdet fdr att bevara vår natur och milj6. Lugnet och ron behtivs verkligen också i
*.uristnåringen. De fdrslag som år framlagda av kommunens frireningar och nåringsliv finns att se i "Skapa
ett Ljungby f6r alla, Program till dversiktsplan".
deltog vi i ett informationsmdte angående Vatten- och avloppsledningsnåtet i Byholma.
Representanter från Tekniska avdelningen i Ljungby kommun samt Kommunalrådet Magnus Gunnarsson,
var med och redogjorde f6r projektet och dess utbyggnad. Vid mdtet noterades att flera av de tekniska
unders6kningarna var ofullståndiga. Flera protester framfdrdes på mdtet. Motet avslutades med att
I augusti

v

projektet har lagts ner i awaktan på VA direktiv från de h6gre makterna dvs. Regeringen.
Det år problem med postutdelningen ivårt område, post som inte kommer fram, fiirsent utdelad post samt
paket som filrsvinner. Detta år inte unikt fdr vårt område utan gåller for stora delar av Sverige. Sockenrådet
har dårfor skrivit

till

Post Nord fdr att be om en fdrklaring på fenomenet. Svaret var att det inte var deras

ansvar om posten inte kommer fram. Dårfor skrev jag ett mail till Stefan Ldfven dår jag bad om en
redogdrelse f6r vad statens bidrag till Post Nord på 4O0 miljoner kr. (som godkåndes i december 2OL7), har
fdr inverkan på Post Nords service. Hr. Lrifuen samt regeringskansliet har inte svarat ånnu.
Vi har deltagit i Lingonbygdens informationsmrite samt deras årsm6te. Sockenrådets styrelse har efter
årsmtitet beslutat om att bli medlemmar i Lingonbygden. En del av Sockenrådets p§ekt som vi har på vår
a

-

rbetslista samma nfaller med Lingon bygdens

ve rksam hetspla n.

Sockenrådet var med i planeringen av Jul i Odensjd tiltsammans med Hembygdsf«ireningen och
Bygdegårdsfrireningen. Dagen blev helt magisk och helt igenom mysig och trevlig. Tack till alla som hjålpte
till att gdra dagen till en succ6. Tack till Annett, Dan och Gunnar som åppnade Lanthandelsmuseet och fick
alla besokare att gå tillbaka i minnena. Tack tillJenny, Signe och Bjorn som gjorde Medelbergstugan
hemtrevlig och varm och att vi igen tror på en riktig jul och en riktig tomte. Tack till Marie och
Bygdegårdsforeningen for att ha ordnat så trevligt på Tallklinten med många nya och gamla utstållare, kaffe
och goda kakor samt lite barnpyssel. Tack också f6r att det snOade och blev så fin julståmning.

Styrelsen Odensji Sackenråd 25 februori 2A78.

