
 

Styrelsemöte 8 juli ‐15 

Närvarande: Bengt Josefsson, Daniel Claesson, Ann-Margreth Karlsson, Roger Abrahamsson, 
Birgitta Gustafsson.  

Del av mötet Magnus Carlsson, revisor och Claes-Göran Claesson, framtidsgruppen. 

 

1. Till sekreterare valdes Birgitta, justerare Bengt. 

2. Claes-Göran redogorde för turerna med banken och advokaten för köpet av Fastigheten 
Svenljunga Bredgården 6:1 i Holsljunga. Fastigheten är ett dödsbo som förvaltats av Advokat 
Michael Gibbons.  Nuvarande ägare är Gösta Karlsson, Tage Johansson, och Gunnar 
Svensson.                                                   

3.Förvaltning av fastigheten:                                                                                      
Magnus redogorde för olika sätt att för Holsljungaborna ta över som ägare för fastigheten 
Svenljunga Bredgården 6:1, Holsljunga och göra om den till en bygdegård/allaktivitetshus.                        
Det enklaste är att ha en ideéll förening, med en kommité under Byalaget, som står för husets 
aktiviteter och underhåll. Man kan också bilda en egen förening som har till uppgift att förvalta 
fastigheten.                                                                                                      
I Byalagets stadgar står det att- "Byalaget inte skall förvalta fastigheter eller större materiella 
ting. Endast föremål  av mindre värde som behövs för föreningens löpande verksamhet skall 
finnas i dess ägo". Så för att byalaget ska kunna äga fastigheten behövs ett extra årsmöte. 

4.Röjargruppen. Då dom nuvarande ägarna är medvetna om att fastigheten ska övergå i 
någon form av ägande av bybor så vill dom ha riktlinjer av byalagets styrelse för att kunna 
jobba vidare, tillsvidare, och kunna röja, sortera och sälja av inventarier från fastigheten.                          
Styrelsen beslöt att det i "röjargruppen" ska Gösta Karlsson, Tage Johansson, Gunnar 
Svensson ingå, från byalaget ingår Sixten Bengtsson, Birgitta Gustafsson, Bengt Josefsson och 
Ann-Margreth Karlsson. Dom har full tillåtelse att rådfråga personer utanför gruppen för att få 
råd och ev. värdering av inventarierna. 

5. Beslöts att ha ett möte med Röjargruppen på söndag eftermiddag den 12 juli. 

5. Styrelsen beslöt att utlysa ett extra årsmöte den 23 augusti 2015 kl 17.00 för att kunna 
ändra i stadgarna om det är medlemmarnas mening att byalaget ska äga fastigheten. 

6. Den 15:e september är sista dagen för ansökan till Byapengen från Svenljunga Kommun 

7. Nästa styrelsemöte måndag de 17:e augusti kl 18.30 på Oveda. 

 

Sekreterare     Justerare 

.............................................  ................................................ 

Birgitta Gustafsson    Bengt Josefsson 


