
Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-04-14 
Plats: hos Ulla-Britta kl 18:30 
 
Närvarande: 
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson 
Lisbeth Andersson 
Ulla-Britta Backfisch 
Bosse Ehn 
Leif Johansson (fotograf) 
Elionor Larsson 
 
Anna-Karin informerar att 2.500:- är utbetalt till Fritids. 
 
Den 17 mars var kommunen på besök hos Holsljungabyalag.  
Vi talade om följande.    

Ansvarig på kommunen 
 

Lekplatsen i byn.   Madeleine Stenbäcken 
Korsets uppfrächning.(Jord samt gräsfrö) ”-” 
Trottoar längs Hidvägen   Fredrik Ekberg 
Utbyggnad av banvallen 
Belysning gångbanan mellan byn och kyrkan Madeleine Stenbäcken 
Hastigheten i ”Kyrkbyn”   Vägverket 
Bredband     
Mobiltelefontäckning 
Campingen    Gert-Ove Elled 
ULMA`s flytt till Svenljunga  Eva Johansson Torkel Andersson 
 
Till detta möte har vi fått en skrivelse från Madeleine Stenbäcken med redogörelser varför dessa 
punkter som ligger på hennes ansvarsområde ej åtgärdats ännu. 
 
Vi har blivit kontaktade i styrelsen  av BT angående oron i Holsljunga över campingen. 
 
Ett möte mellan kommunen och campingarrendatorn skall ske den 29/4 2010. 
 
Rolf Järphag har förhandlat med NCC om en ny ersättning för rastplatsen Lövsta´s skötsel. 
Då föreningen blivit ålagd att redovisa moms för detta. 
Så nu är det momsredovisning varje månad. 
 
En dator är inköpt av Leif Johansson till Holsljungabyalag, vilken kan användas av 
Spegelredaktionen. Ett beslut om tillägg på 498:- kronor tas i ärendet. 
 
Hallfesten kommer att få ett bidrag på 10.000:-. 
 
Valborgsfestligheterna hålls vid Holsljönsstrand kl 18:00, med vårtalare och eld i tunnor samt 
medhavd picknickkorg. 
 
Bussarna till och från byn är fortsatt inte tillfredställande vad gäller tider. 
 
Bensinen i byn är fortfarande aktuellt att få i gång igen. 
 
Holsljungabyalags Årsmöte bestod av 14 personer samt besök av 2 st från Civilförsvaret som 
informerade om sitt arbete. 
 
Angående skylten i korset tar Bo kontakt med Berndt. 
 
Vi beslutar att inte ta ngn jord till korsets uppfrächning från Svenljunga kommun, utan ordnar det 
själva. 



Hallfesten behöver medhjälpare. 
 
En protestskrivelse är sänd till Olga Högström på Svenljungavårdcentral angående nedläggning 
av Överlida distriktssköterskemottagning. 
 
Skolbarnen får även i år 50:-/barn om dom ”Vårstädar” 
 
Årets Frivilligarbetare är utsedd priset delas ut vid Hallfesten. 
 
Styrelsen tar beslut om att avsätta 10.000:- till ”skitgubbe”resa, som uppmuntran för det mkt 
fina arbete som utförs på Lövstarastplats. 
 
Hämtning av Trivselbygdenstidning görs av Margareta och Elionor 
Till hösten går Margareta och Lisbeth på Trivselbygdsmötet. 
KSAU går Bo och Elionor 
Möte inför Tomtepromenaden Anna-Karin och Elionor 
 
 
 
Sekreterare    Justerare 
 
 
 
Elionor Larsson   Ulla-Britta Backfisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


