Tolgs sockenråd Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Tolgs sockenråd avger härmed Verksamhetsberättelse för 2018
Föreningsstämma för Tolgs sockenråd 2018 genomfördes den 11 mars i Föreningslokalen. I
samband med föreningsstämman hölls ett mingel för nyinflyttade Tolgbor.
Styrelse och huvudsakliga ansvarsområden efter genomförda val 2018 har varit följande:
Agneta Carlsson
Elisabeth Svensson
Lena Sörman
Bart Rijnbout
Karin Vedin
Maria Persdotter Isaksson
Olaf Vonk
Torbjörn Karlsson

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sju ordinarie styrelsemöten, givitivit ut fyra
sockenblad samt fortsatt arbete med att utveckla hemsidan.
Direktmöte med Växjö kommun
I april bjöd Växjö kommun med politiker in till direktmöte för socknen i föreningslokalen.
Frågor som främst avhandlades var framtidsfrågor kring skola och barnomsorg, skyltning till
bygden och VA-frågan vid de mer tätbebyggda delarna av västra Tolg. VA-frågan togs upp
som ett pilotprojekt och följdes senare upp av ett nytt möte för berörda fastighetsägare.
Tolgs skola
Situationen på skolan har under året varit ansträngd med brist på lärare, trångboddhet och
dålig arbetsmiljö både för elever och lärare vilket resulterade i ett föreläggande vid vite från
Skolinspektionen. Representanter från sockenrådet har fört dialog med och deltagit i möten
med både skolledning och politiker. På grund av lärarbrist flyttade årskurs fem och sex till
Söraby skola efter höstlovet. En fortsatt dialog pågår med skola, skolledning och nämnd för
att hitta en långsiktigt hållbar lösning för elever och personal på skolan.
Boende
I början av året skickades en intresseförfrågan ut via sockenbladet och hemsidan om
intresset för eventuell byggnation av hyresrätter. Detta i syfte att utveckla och möjliggöra
återväxt för framtiden. Sockenrådet har varit i kontakt med fastighetsbolaget Vidingehem AB
för eventuell byggnation av hyresrätter, dock har intresset från bolaget inte helt nått ändan
fram. Även andra förslag på att t.ex. möjliggöra avstyckning och köp av tomter finns som
framtidsprojekt. Representanter från styrelsen har även deltagit i en
landsbygdsinspirationsträff på Rinkaby gård som handlade om bland annat bygdebolag och
boende.

Upprustning av badplatsen
Vid två tillfällen under året inbjöds tolgbor till fixardagar vid vår allmänna badplats. Arbete
som utfördes var: rivning av gamla omklädningsrummet, renovering av bryggor, gjutning av
plattform till förankring av bryggorna, byggnation och målning av nytt omklädningsrum och
bastu. Nybyggnationen har skett under ledning av Tolgs bygg och personer från
integrationsprojekt. Arbetet förväntas vara klart till badsäsongen 2019.
Styrelseutbildning
Vid föregående årsmöte efterfrågades styrelseutbildning för sockenrådet. Under en kväll i
november fick styrelsen med hjälp av Coompanion en genomgång av styrelsearbete och
föreningskunskap. Justeringar av sockenrådets stadgar har utarbetats efter denna
utbildning.
Temadagar
Under året som gått har föreningen arrangerat ett antal temadagar i byn inom olika
ämnesområden. Under våren genomfördes en klädbytardag i gymnastiksalen i Tolg, där
begagnade kläder fick nya ägare och en fika kunde avnjutas med hembakat från elever från
årskurs sex. De kläder som blev över efter dagen skänktes till behövande i Litauen.
Hösten bjöd på svamputflykt intill Asa skogskyrka, självförsvarskurs för kvinnor i krav maga
och ostprovning med Joels ost innan jul. Utöver detta har sockenrådet sedvanligt deltagit i
nationaldagsfirande, denna gång vid naturkampingen i Tolg. Föreningen bidrog även med
pengar till korvgrillning för påsklovsaktivitet för de yngre i byn med Tolgs föräldraförening.
Musikhjälpen
Sockenrådet upprepade föregående års succe med insamlingsauktion till förmån för
musikhjälpen. I år var temat “Allas rätt att vara olika”. Totalt samlades 87 olika utrop in av 78
olika givare och vilket totalt genererade 46 550 kr.

Tolg den 10 mars 2019

______________________
Agneta Carlsson, ordförande

______________________
Elisabeth Svensson, sekreterare

