
Styrelsemöte 14 okt -15 
 
  

Närvarande: Sigge Bengtsson, Sandra Bengtsson, Daniel Claesson, Roger Abrahamsson, 
Birgitta Gustafsson. 

 Ägarna till ”huset”: Gunnar Svensson. Gösta Karlsson och Tage Johansson. 
 

1. Till sekreterare valdes Birgitta, till justerare Daniel. 
 

2. Green Petroleum har sagt ifrån att dom har inget intresse längre av att öppna en bensinstation i 
Holsljunga. Birgitta har pratat med Anna-Karin i framtidsgruppen att dom ska undersöka om det finns 
något annat bolag som kan vara intresserade. 

 
3. Sigge har pratat med kommunen om tomten på sjövägen men den ligger för nära vägen 

då det behövs ett visst riskavstånd på grund av all tung trafik med kemikalier osv. 
 

4. Byalagsträffen, som kommunen håller i, var i Överlida den 29:e september där Roger och Daniel var 
med. Det diskuterades en del om att bussarna till skolan på morgonen är överfulla, det är många som 
får stå upp på vägen till skolan. Det enda vi kan göra för att få en ändring är att alla ringer till 
Västtrafik och påtala att bussen är full. Det var också prat om Byalagspengen. Det är två ansökningar 
beviljade i höst. 
Nästa Byalagsträff med kommunen ska vara 12 april i Holsljunga kl 18.30. 

 
Vi hälsar Gunnar, Gösta och Tage välkomna. 
 

5. Diskuterades hur vi ska gå vidare med ”huset” så att det ska kunna gå över i Holsljungabornas ägo. 
Det finns personer i byn som har sagt att dom är villiga att ingå i en styrelse för huset men vi beslöt 
att den ”husgrupp” som består av ägarna och 4 st från byalaget, Bengt, Ann-Margreth, Sigge och 
Birgitta, fortsätter tillsvidare. Beslutade att vi har ett möte med ägarna, dom som vill ingå i nya 
styrelsen och byalagets styrelse snarast. Vi kallar till det. 
Ingen av ägarna har någon brådska med att få sina pengar tillbaka och det är mycket kvar att gå 
igenom och att försöka sälja. Man  måste också fundera på hur man ska kunna finansiera en 
renovering/ombyggnad beroende på hur man tänker sig framtiden med aktiviteter i huset. Det är 
mycket kvar att göra, renovera, och kommer att ta lång tid innan det är färdigt att användas 
som ”bygdegård”. 
Vi tackar Gösta, Gunnar och Tage för i kväll. 

 
6. Sigge har gjort en prototyp till soptunna att sätta vid anslagstavlan, korset, Arenan och bryggan, Vi 

måste sköta tömningen av ”våra” soptunnor själva men Kommunen har lovat att sätta en stor grön 
soptunna på Granvägen 4 där vi kan tömma soporna. 

 
7. Kommunen har lovat att sätta upp en av hjärtstartarna vid Ljunghagahallen. 

 
8. Be Ann-Margreth att hon pratar med Malin om hon vill ha någon speciell rubrik eller andra önskemål 

för att genomföra föreläsningen i kyrkan den 14 november. Beslöt att pengarna vi får in vid 
föreläsningen ska gå till ”Byahuset”. 

 
9. Sigge var med på Trivselbygdsträffen på Mandy´s. Trivselbygdstidningarna gav ett överskott på 

1800:- per byalag. Sigge lade fram ett förslag att det ska vara enhetliga lådor i byarna till 
Trivselbygdstidningen. Oveda ska ta fram ett förslag till låda. 

 
10. Sigge har pratat med Fredrik Dahl om det finns en karta över Holsljunga att sätta upp på 

anslagstavlan vid korset och på Bertas Camping. Sigge åker in och tittar på ett förslag. 
11. Ska komma upp en ”postlåda” vid anslagstavlan att lägga material till Spegeln i. 

 
12. Ber trivselgruppen att dom sammanställer sin bit av erfarenheter från Höstmarknaden. Hur mycket 

kaffe, kakor, koppar mm som gick åt. 
 

13. Nästa möte 4 november kl 18.30 hos Oveda. Daniel ordnar fika. 
 
 
 Sekreterare:    Justerare: 
 
 ..................................  ................................ 
 Birgitta Gustafsson   Daniel Claesson 
 


