Bäckaby Hembygds och Sockenförening
Protokoll från styrelsemöte 2016-01-21 i Bäckabygården kl. 18.30 - 20.30
Närvarande: Peter Andersson, Ingegärd Norrlin, Madeleine Kaspersson, Kjell-Egon Strandh,
Sven Geijersson, Ing-Britt Lingmert, Jan Bengtsson
1. Ordföranden Peter Andersson öppnar styrelsemötet.
2. Den utdelade dagordningen godkänns.
3. Flyktingboende på Plymska
Kjell-Egon Strandh informerar om kontakt med Migrationsverket och Kommunens
flyktingsamordnare.
Kommunen har besiktigat lokalerna, och en brandsyn har gjorts. Efter besiktningen
meddelade kommunen att man väljer att satsa på Ramkvilla Hotell tills vidare.
Kommunchefen har senare meddelat att Plymska kan bli aktuellt senare eftersom fler
ensamkommande pojkar är aviserade.
Migrationsverket i Limhamn har ringt och kollat av Plymska mot sin norm.
Kräver ytterligare en tvättmaskin. Ogillar avståndet till affär. Vill ha fler
bussförbindelser till Vetlanda och Jönköping.
Avstår tills vidare från Plymska, och har avfört Plymska från tänkbara boenden.
4. Ta bort julgranen vid Plymska.
Jan Bengtsson, Kjell-Egon Strandh, Peter Andersson och Sven Geijersson tar ner
granen på lördag.
5. Sommarservering.
Nya föreståndare blir Maja Sandell och Emma Blad.
6. Årsmöte.
Årsmöte hålls 4 mars kl 18.30 i Bäckabygården.
Ingegärd Norrlin och Ulla-Britt Svensson serverar gröt.
Gudrun Ragneby berättar om släktforskning och Brunk. Peter alar med henne.
7. Lokalhyra för Plymska och Bäckabygården.
Stora salen för båda 400 kronor per kväll.
Lilla salen i Bäckabygården 250 kronor per kväll.
Hyresgästen städar efter sig eller betalar 500 kronor för städning.
8. Konstutställning på Bäckabygården med Vetlanda museum.
Museet vill ställa ut verk av Gustav Franzén. Styrelsen tackar för erbjudandet.
9. Övriga frågor.
Gräsklippning på Bäckabygården. Peter talar med Stefan Larsson.
Kjell-Egon Strandh informerar om trafikfrågor i Bäckaby. Efter mötet 15 juni med
kommunens representanter har Tekniska kontoret träffat Trafikverket i december.
Kommundelsrådet har också tryckt på med krav på åtgärder i Hökhult och Bäckaby.
Trafikverket prioriterar ner våra krav på grund av för små resurser, men arbetar med
dem svåra passagen mellan Slageryd och Säby-vägskälen, med en stödmur som blir

påkörd ofta.
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till säkrare hållplats vid förskolan.
Kyrkan är intreserade av en trafiksäkrare ingång till kyrkan för begravningsbilar.
Kjell-Egon har intresserat Tekniska kontoret för ett samarbete för att få en
sammanhängande gångväg mellan parkeringarna vid Bäckabygården och Gamla
gravplatsen.
Styrelsen uttalar som sin mening att man prioriterar en gång och cykelväg mellan
Slagerydsvägen och Korsbergavägen.
10. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.
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