Tolgs sockenråd
Verksamhetsberättelse 2017
Under året har det hållits sju ordinarie styrelsemöten. Utöver detta har styrelsemedlemmar
deltagit i andra möten med externa aktörer, bla en Landsbygdsutvecklingsträff med Växjö
kommun på Asa Herrgård.
Frågor som sockenrådets styrelse tagit upp har inhämtats från föregående årsmöte, Tolgs
tjänstegemenskaps Facebooksida, direkta kontakter med medlemmar samt styrelsens egna
idéer. Följande punkter har legat på Tolg Sockenråds agenda under året:
Hjärtstartare
För att kunna köpa in en hjärtstartare till socknen så startades en crowdfounding. Insamling
av pengar har skett via Swish, bankkonto och vid bla Tolgakampen och Julmarknaden.
Hjärtstartaren sitter nu på plats vid Pannkakshuset.
Ny webbsida
Den gamla webbsidan har ersatts med en ny med utökad information om boende och
annonser för sökes/finnes.
Grannsamverkan
Det påbörjade arbetet med Grannsamverkan har under året färdigställts och skyltar har satts
upp vid alla infarter till Tolg.
Kartor
Nya kartor som visar viktiga målpunkter i socknen har tagits fram och satts upp på alla
anslagstavlor i socknen.
Tolgakampen
I slutet på augusti arrangerade sockenrådet Tolgakampen på Naturcampingen, ett antal
tappra lag tävlade i olika grenar och därefter blev det knytkalas och gemensam grill med
helstekt lamm.
Auktion Musikhälpen
I samband med Sveriges radios insamling Musikhjälpen så anordnade sockenrådet en
insamlingsauktion till förmån för årets tema “Barn är inte till salu”. Givmilda Tolgbor skänkte
allt ifrån hästskjuts och badtunnebad till konstverk och åsnedejt. Aktionen var välbesökt och
blir nog ett återkommande evenemang för sockenrådet. Totalt samlades 33 831 kr in.

Onsdagshäng
Under våren anordnades en ny aktivitet i Tolg på initiativ av Tolg IF och Tolgs Sockenråd.
Under ett antal onsdagar träffades barn och ungdomar från Tolg tillsammans med barn och
ungdomar från asylboenden i Rottne och Böksholm. Olika pyssel, lekar och fika stod bla på
schemat.
Boende
Tolg är en attraktiv socken och många personer har hört av sig till sockenrådet och anmält
intresse för att flytta till socknen. Tyvärr har antalet hus som finns att tillgå varit litet och
sockenrådets ambition att kunna hjälpa till att förmedla kontakt mellan personer som vill
hyra/köpa och dem som vill sälja/hyra har därför varit liten. På hemsidan finns möjlighet att
annonsera efter hus/hyresgäster.
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