
Styrelsemöte 4/11 2015 
 

Närvarande: Daniel Claesson, Roger Abrahamsson, Birgitta Gustafsson, Bengt Josefsson,  
Ann-Margreth Karlsson, Sigge Bengtsson 
Inbjudna; Helen Börjesson, Mikael Ehn, Bosse Ehn, Gunnar Svensson, Gösta Karlsson, Bernhard 
Backfish, Tage Johansson. 

 
 

1. Till Sekreterare valdes Birgitta, till justerare valdes Daniel. 
 

2. Föreläsning 14 november: Malin Sundström föreläser om sitt liv och arbete på Högskolan i Borås. 
Vi får låna Erik Liljeqvist´s dator mm, Daniel och Sigge ordnar det. Sigge kollar med Kommunen 
så vi får låna projektorduken. Vi får låna ”mjölkkannan” av Erik Liljerup. Birgitta har satt in 
annons i STT och i evenemangskalendern på Kommunens hemsida. Roger och Sigge delar ut 
lappar i postlådorna. 

 
3. Tomtepromenaden är 5 december, deras möte är i kväll. Anna-Karin går på det. 

 
4. Julgran:Annelise och Hans Lundin har en gran att skänka till torget. Kommunen har köpt in led-

belysning till byarnas julgranar. Bengt kollar med lastbilen till den 21 eller 28 november. 
 

5. Har inte kommit något nytt om Kommunen ska bygga på tomterna vid vägen. 
 

6. Daniel drog en resumé varför vi är här, hur vi ska kunna fortsätta för att få igång en styrelse som 
ansvarar för drivningen av ”byahuset”. 

 
7. Beslöt att välja en interimsstyrelse för ”Byahuset”, där ingår: 

Bosse Ehn, 
Bernhard Backfish, sekreterare, 
Mikael Ehn, 
Gösta Karlsson, ordförande, 
Bengt Josefsson, kassör. 

 
8. Interimsstyrelsens riktlinjer: 

 
Ta fram ett förslag på vad det ska bildas för förening/bolag. 
Skriva stadgar 
Undersöka hur man ändrar ”huset” från industrifastighet till fastighet för allmänheten. 

 
Gruppen beslöt att ha möte 15 november kl 9.00. 

 
Vi tackar alla och önskar dom lycka till. 

 
9. Beslutade att vi ska köpa in pumpafrön, för odling av största pumpa, som delas ut till hushållen 

ihop med inbjudan till årsmötet. Vinnare utses på höstmarknaden. 
 

10. Beslöt att ge Ulla en julkorg som tack för att hon delar ut spegeln. 
 

11. Trivseltidningens upptacktsträff är 30 januari-16 i Göteborg. Ann-Margreth och Birgitta åker. 
 

12. Beslöt att titta på eventuellt inköp av fler stolar och bord till dansbanan. 
 

13. Nästa möte 25 november kl 18.30 hos Oveda. 
 
 
 
 
 Sekreterare    Justerare: 
 
 ..........................   ................................... 
 Birgitta Gustafsson   Daniel Claesson 
 


