
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skirö Sockens Bygdeförening  
den 25 augusti 2022 kl. 19.00 i Skirögården. 
 
Närvarande:  Gösta Jonsson, Per-Inge Lindkvist, Kent Dahn, Mats Johansson, Ann 
Haraldsson, Mariette Dahn, Gunilla Nordberg, Maria Haraldsson. 
 
1.  Ordförande hälsar välkomna och mötet öppnas. 
 
2.  Val av justerare.  Ann Haraldsson väljs som justerare. 
      
3.  Godkännande av dagordning. – Godkänd av samtliga. 
 
4.  Föregående mötesprotokoll.  

Alla har läst utskickat protokoll innan mötet. Protokollet godkännes. 
 
       5.  Ekonomi.  
Saldo idag 359.441,12 kr. Intäkt från Runda Borden, anmälningsavgift 3.960 kr, intäkt                
från baren 1.670 kr. Med utgifterna borttagna så blir det en intäkt på 4.761 kr. 
 Vi pratade om Åke Thelanders donation till Vetlanda pastorat för verksamhet till Skirö 
församling. Gunilla läste upp testamentet, där går att läsa att Åkes önskemål är att pengarna 
ska komma både gamla och unga i församlingen till godo. 
I verksamhetsutskottet med Svenska kyrkan kom en idé upp om asfaltering av parkeringen/ 
gamla fotbollsplanen på baksidan av Skirögården. Då finns det möjlighet till lek med cyklar, 
kickbikes, inlines och liknande och det skulle även fungera bättre som parkering. 
Reparation av urverken på kyrkklockorna kom som förslag. Kostnad och finansiering bör 
kollas upp, Gunilla hör sig för med en bekant som är urmakare. Fler förslag mottages 
tacksamt. 
 
       6. Hur har aktiviteterna varit under sommaren? 
Städning av badplatsen den 6 juni med korvgrillning tillsammans efteråt. Strand och 
sjöbotten krattades ren från fjolårslöv, grenar och liknande, gräs blev klippt och trimmat. 
Hasse Bredenberg sköter gräsklippningen regelbundet under sommaren. 
Runt borden i Skirö den 20 augusti, 43 st personer medverkade. Blev väldigt lyckat och 
uppskattat och tillförde lite pengar till föreningen. 
Bygdevandringen i Tolja den 13 augusti, trevligt och ganska bra uppslutning. Flera personer 
bidrog med berättelser om byggnader och människor i bygden. 
Metartävlingen blev aldrig av. 
Tre sommarkonserter har ägt rum i kyrkan, kyrkokören, familjen Jonsson och en trio 
bestående av Mats Gräns, Jens Bach Christensen och Ulrika Kvarnström, som bl.a spelade 
bluegrass. Det var en hel del människor som besökte Skirögården för fika efter den sista 
konserten, Mariette och Gunilla ordnade med frallor och kakor. 
Det gick inte att få till en bokning med blåsorkestern denna sommar. 
 
Vetlanda hembygdskrets anordnar en sommarträff varje år, var vid Mela kvarn nu i sommar 
där flera av kommunens föreningar träffas. Vi har fått en förfrågan om att ordna något 
liknande i Skirö för att få berätta lite om bygden och visa upp vår förening. Frågan tas upp 
igen längre fram. 



 
       7.  Skirönyckeln nr 3, septembernumret 
Maria gör en intervju med barn och ungdomar som bor i Skirö för att fråga vad de uppskattar 
med att bo i byn, vad de brukar göra och vad de saknar här i Skirö. (Deadline 5 september) 
 
        8. Höstens aktiviteter. 
Gunilla har gjort efterforskningar om skräddare Lind som tidigare bodde i det gamla huset 
från 1889 som fanns förr på deras tomt i Tolja. Han fick 11 barn som det finns mycket 
historier om. Tanken är att ha en bildvisning i Skirögården med berättelser kring bilderna. 
Söndagen den 20 november kl.15.00 med kaffe och fika bokar vi in för denna aktivitet. 
Musikkväll med pub i Skirögården, förslag på musikunderhållning mottages. Rickard Svahn 
tillfrågas först, i andra hand frågar Gunilla Pub Ladans ägare, Jens Bach Kristiansson. Bokas in 
som förslag den 15 eller 29 oktober. 
Vid Alla Helgons dag så kommer kyrkan att vara öppen och det bjuds på fika. 
Minnesgudstjänsten är på söndag den 6 november kl.15.00. 
Förslag på att ev. bjuda hit en föreläsare. Mats kom med Peder Bråkenhielm som förslag. 
 
       9. Rapporter från verksamhetsplanens olika punkter. 
Lekparken. Är i stort sett klart. Gösta kan köra med kultivatorn en gång per år för att hålla 
undan ogräset. Bygdeföreningen gör en säkerhetskontroll varje vår, det ska räcka för att 
täcka upp de regler som gäller för allmänna lekplatser. Gunilla kollar upp om någon vill 
hjälpa till med målningen, det är vad som återstår. Mariette och Mats tar bort de grenar som 
hänger över lekplatsen från äppelträdet. 
Bryggan. Anders Ivarsson på Kvillsfors Bygg AB har varit och tittat på bryggan tillsammans 
med några av medlemmarna i styrelsen. Offert kommer in för reparation.  
Dörrar till uthuset. Gösta har fått en offert på 27.300 kr av Korsberga Byggprodukter på alla 
dörrar. Beslut taget gemensamt att vi köper in dörrarna, 5 st. Det tillkommer karmskruv, 
foder, trycken m.m. Gösta ber om hjälp med att hämta och montera dem.  
Fönsterrenovering. Det är flera fönster klara och Ann gör ytterligare några nu under vintern. 
Målningen utvändigt är klart. 
Entrén Skirögården. Uppfräschat och målat. Det har blivit ett stort lyft för Skirögården. 
Sofforna behöver ställas undan till hösten. 
Torpinventering. Gunilla har forskat lite mer kring husen och pratar med flera människor 
som har mycket kunskap om de olika byggnaderna och de som bott här. Skyltarna för 
uppmärkning av torpen är inte klara ännu.  
Båthus till stockbåten. Njudungsgymnasiets byggprogram har inte svarat på förfrågan om de 
kan bygga båthuset ännu. Maria kollar igen. 
 
    10. Sopstället på bryggan. 
Gunilla har kollat med både Vetlanda kommun och KSO om de kan byta ut sopsäcken på 
bryggan. Då det inte är kommunens verksamhet så vill de inte hjälpa till. Gunilla testar igen 
med argumentet att vandringsleden går igenom byn förbi bryggan. 
 
11. Övriga frågor 
Gösta var på informationsmöte i Stenberga om vandringsleden. De har en kostnadskalkyl på 
4000 kr per kilometer för underhåll av spångar, röjning, vindskydd osv. Bygdeföreningen har 
ansvar för uppmärkning/målning längs med den del som går genom Skirö. Vattentillgången 
är begränsad längs med vandringsleden. Kan vi tillgodose färskvatten i Skirö på något sätt. 
Man pratade också om informationsskyltar längs med leden och även lägga till QR-kod på 
dessa så att man har möjlighet att läsa mer om man vill. På skyltarna som satts upp av 



föreningen Smålands Trädgård har QR-koder som leder till Smålands Trädgårds hemsida. Ska 
vi eventuellt ha våra toaletter i uthuset utanför Skirögården tillgängliga till vandrare? Det är 
flera besökare som fyller på vattenflaskor på kyrkogården främst under sommaren så det 
finns vatten även om det inte är uppmärkt. 
 
      12.  Nästa möte. 

Torsdag 29 september kl.19.00. Maria hämtar fika på Maxi som Gunilla förbeställer. 

      13.  Mötet avslutas.                                                 

 
 

 
Vid protokollet 
 

 
_______________________                                                    ________________________ 
Maria Haraldsson                                                                       Gunilla Nordberg, ordf. 
 
 
 
 
Justeras                                                                                     
 
 
_______________________                                                
Ann Haraldsson 


