Årsberättelse Tolg Sockenråd 2015

Under året har sockenrådet haft sju ordinarie möten samt två extra möten kopplade till
”Tolgakampen”. Frågor som sockenrådets styrelse tagit upp har inhämtats från föregående årsmöte,
Tolgs tjäntegemenskaps Facebooksida, direkta kontakter med medlemmar samt styrelsens egna
idéer. Följande punkter har legat på Tolg Sockenråds agenda under året:

Webbsidan

Nytt för i år är att fastigheter som är till salu i Tolg finns att hitta på Tolg.se, allt för att underlätta för
framtida Tolgbor.

Badplatsen

Sockenrådet har tillsammans med föräldraföreningen skött i- och upptagning av bryggorna. Ett nytt
avtal med kommunen har tagits fram där sockenrådets ekonomiska bidrag höjts och kommunen
ansvarar för underhåll av gräsytor och bryggor. Förslag finns kring att bilda en undersektion i byn för
iläggande av bryggorna, vilket fortfarande utarbetas. Bidrag till upprustning av omklädningsrummen
är beviljat till ett värde av 16 000 kronor.

Hlr (hjärt-, lung-räddning)

Vid två tillfällen höll Karin Kajander, ambulanssjuksköterska, utbildning i grundläggande Hlr. Totalt
utbildades 13 personer. Förslaget att köpa in ytterligare en hjärtstartare till byn har kommit upp. Det
finns enligt sockenrådets vetskap i nuläget en hjärtstartare placerad i kyrkan och ytterligare en på
Källreda Plåt och Smide. Ett pris på en hjärtstartare har givits av handlare, men det är inget som
endast sockenrådet kan stå för. Eventuellt vill boende i Tolg vara med och bidra ekonomiskt för att
kunna köpa ytterligare en hjärtstartare. Förslag om insamling till en sådan och var den i så fall ska
placeras kommer att undersökas under året.
Troligtvis kommer en uppföljningskurs till hösten och eventuellt kommer fler Hlr-utbildningar att
hållas, allt beroende på intresse. Frågan förs vidare på agendan.

Brandskyddsutbildning

Sockenrådet har varit i kontakt med olika aktörer för att anordna en brandskyddsutbildning för byns
invånare. Efter positivt besked kan förhoppningsvis en sådan utbildning bli aktuell under året.

Tolgakampen

I augusti hölls Tolgakampen på naturcampingen. Diverse lekar anordnades och vädret och deltagarna
var på bästa tänkbara humör. Åldrarna var blandade och avslutningsvis bjöds på helstekt lamm,
skänkt av bröderna Patrik och Mats Jonasson.

Mobilmast

Lena Sörman har varit i kontakt med Therése Friman på kommunen och har genom sockenrådet
inlämnat två skrivelser då det är bristfällig täckning på många platser i socknen. Kontakt med Asa och

Drev/Hornaryd sockenråd har tagits för att uppmana även dem att skriva till kommunen om
problemet. Boende uppmanas även dem att skriva om problemet till kommunen.

Grannsamverkan

Frågan om en fungerande grannsamverkan har förts på tal i sockenrådet. Skyltar som ska sitta uppe
har händelsevis ej gjort det och det är högst oklart om den mobillista som funnits varit aktiverad och
fungerande. Sockenrådet har beslutat att Grannsamverkan ska återaktiveras och uppdateras med
hjälp av kontakt med polisen. Självklart ska även skyltarna sättas upp för att avskräcka tjuven.

Återvinningsstation

Frågan om Tolg ska få en egen återvinningsstation har varit på agendan under året. Frågan har tagits
upp med Therése Friman som fört frågan vidare till kommunen. Svaret blev att FTI AB har ansvar för
insamling och hantering av förpackningar och tidningar. Detta är lagstadgat och ett producentansvar.
Kommunen har inget ansvar för att insamlingen sker, men för att underlätta för medborgarna har
kommunen låtit FTI:s behållare och containers få finnas på ÅVC:er. Regeringen arbetar dock med att
överta ansvaret om insamlingen till kommunerna och framarbetar därför särskilda flerfackskärl som
ska underlätta sopsorteringen. Man räknar med att denna utveckling av kärl kommer att ta tid.
Särskilt tidskrävande kommer det även att bli då alla kärl i hela kommunen ska bytas ut.

Draken

Förfrågan om sockenrådet kunde vara med och bistå med ekonomisk hjälp med att förflytta draken
från Lammhults lekplats till Tolg inkom under förra året. Det här var dock inget som sockenrådet
kunde bistå med. Sockenrådet frågade vissa föreningar som kunde tänkas vilja ha ansvaret för draken
utan resultat, men som vi alla vet löstes denna förflyttning ändå med hjälp av frivilliga entusiaster i
socknen.

Ångaren Thor

Frågan om ett samarbete med Kultur i Småland har gjorts angående att ha ett stopp med ångaren
Thor i Tolg. Kultur i Småland ville då att vi själva skulle driva biljettförsäljning och på så vis arrendera
Thor. Slutligen togs beslut om att en sådan verksamhet ej är möjlig och får i så fall drivas av privat
entreprenör. Sockenrådet har ej möjlighet att driva detta i egen regi med vinstdrivande syfte. Frågan
om att bygga en brygga kvarstår dock och ansökan om ekonomiskt bidrag till Leader Linné kommer
att göras.

Solenergi

Ansökan om ekonomiskt bidrag för en förstudie till Leader Linné angående en andelsägd
solcellsanläggning har gjorts och vi inväntar svar.
Sockenrådet känner nyfikenhet kring att träffa andra sockenråd för att ge varandra inspiration och
driva eventuella samarbeten. Kontakt med dessa kommer att tas framöver.

Sockenbladet

Sockenbladet har utkommit med fyra nummer under året. Styrelsen har fortsatt med krönikor som
både innehållit personliga reflektioner om livet på landet i allmänhet och styrelsens arbete i
synnerhet.

Stort tack för i år!

Tolg sockenråds styrelse

Under verksamhetsåret har följande personer ingått i sockenrådets styrelse:
Anders Eriksson, ordförande
Ann-Britt Ekstedt
Lena Sörman
Berne Kennborn
Sofia Regnander
Emilia Wejlemark
Karin Kajander, författare av årets berättelse

