
 
Styrelsemöte 17 augusti -15 

 
  

Närvarande:  
Roger Abrahamsson, Ann-Margreth Karlsson, Sigge Bengtsson, Daniel Claesson,  
Birgitta Gustafsson, Sandra Bengtsson. 

 Trivselkommittén: Emmeli Christiansen, Anna Larsson, Sandra Hedlund. 
 

1. Till sekreterare valdes Birgitta, Till justerare valdes Ann-Margreth. 
 

2. Höstmarknaden 3/10. Sigge har pratat med kommunen om att låna grönytan vid 
busshållplatsen/kommunalhuset och det går bra. Det krävs tillstånd av polisen som kostar 700:-, 
ansökningsblankett kan skrivas ut från Polisens hemsida. Daniel skriver ut och ansöker om 
tillstånd. 

 
3. Parkering får bli på gatorna, vid korset, eventuellt vid ”affären” mm. 

 
4. Diskuterade olika personer( med hemgjorda saker) som kan tänkas vilja vara med på 

marknaden, föreningar i byn och andra runt om som har intressanta saker att ha med tex 
Limmareds säteri, Joarsbo sylt, Blomdahls Örtagård mm.                                                Emmeli 
blir ”spindeln i nätet”. 

 
5. Det blir ”Second Hand” från ”byahuset” med alla husgeråd, verktyg av olika slag, mm. Auktion kl 

12 på det som vi tror är lite ”bättre” saker. 
 

6. Sigge kollar toaletterna i källaren på ”kommunalhuset” och pratar sen med kommunen om vi får 
använda dom på marknadsdagen. 

 
7. Vi har fått 50 000:- av Svenljunga kommun för anläggningsstöd på multisportarenan. Allt är 

färdigt utom belysning, nät och basketkorgar. Arvidssons snickeri sponsrar med material till en 
redskapsbod och Högvadsspelarna snickrar ihop den. HIF står för invigningen. 

 
8. En tipspromenadsskylt på näset blev nedsparkad  på Marschendagen. Dom ska betala 750:- i 

ersättning. 
 

9. Trivab ordnar föreläsning i Öxabäcks bygdegård, Yngve Bergqvist, grundare av ishotellet i 
Jukkasjärvi föreläser. Ann-Margreth, Sigge och Roger anmäler sig. 

 
10. Beslutade att sponsra Föräldraföreningen med 500:- till mattcurling på deras aktivitetsdag på 

skolan. 
 

11. Papperskorgar: Roger har pratat med kommunen och dom har inga papperskorgar så Roger har 
ritat en modell som han ska göra. Men det behövs en innanbehållare av plast att sätta i. 

 
12. Fiber: Mötet beslöt att det ska dras in fiber i byahuset/syfabriken. 

 
13. Sandra har pratat med Framtidsgruppen, Anna-Karin, om deras möte med Svenbo, den 2 

september,  och hur dom tänker om Holsljunga. Ann-Margreth pratar men Anna-Karin om 
upplägget och att vi vill vara med. 

 
14. Nästa möte 6 september på Oveda kl 17.00 

 
 
 
 
 Sekreterare     Justerare: 
 
 
 …......................................   …........................................... 
 Birgitta Gustafsson    Ann-Margreth Karlsson 


