
Protokoll Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2011-06-22 hos Anna-Karin 

           Närvarande:  
           Bo Ehn, Bjarne Turgren, Anna-Karin Lindgårde Ivarsson Elionor Jonsson & Ulla-Britta Backfisch 

           Sekreterare: Anna-Karin         Justerare: Bosse 

 

 Högvadsfilmen kommer att läggas på DVD och vi beslutade att beställa 50 st a´ ca 100:-/st 
vilket blir ett inköp på ca 5.000:-. Rolf Järphag har kontakt med en person i Ambjörnarp som 
kommer att hjälpa oss. Mjöbäck och Överlida Byalag kommer att köpa av oss och går 
försäljningen bra beställs fler. Pris vid försäljning blir 125:-/st 

 Alf Jonsson undrar om Byalaget kan köpa in nät till 2 st fotbollsmål som idag finns på 
grönområdet vid Campingen. Dessa mål får användas av alla. 
Vi beslutade att köpa in 2 nät vilka kostar ca 1.000:-/st dvs en utgift på 2.000:- 

 Informationsskylten i korset: Anna-Karin har haft kontakt med STT ang ett nytt tryck till 
skylten. De har ett fast pris + timkostnad. Vi vill ha en karta över Holsljunga, bilder från orten 
mm. Vi beslutade att höra med Leif Johansson eftersom han gjorde mycket arbete till 
Holsljungabroschyren. Det kanske är möjligt att använda delar av den kartan och kort som finns 
i broschyren för att spara in på timkostnad.  

 Trivselbygden har beslutat att ge ett pris till Årets Företagssatsning i stället för Årets 
Trivselbygdare. Varje Byalag och även privatpersoner får nominera företag från sin ort till detta.  
Vi beslutade att nominera Oveda Teknik Ab, som flyttar hem till Holsljunga och bygger ut sin 
nyinköpta lokal. Bosse kontaktar Ove och tar reda på lite fakta om företaget. Nomineringen 
skall lämnas in till Mjöbäcks Sparbank senast 2 september 2011. 
 
Diverse info: 
*Vägverket godkände inte Anitas nya skyltar och vi har därför tagit ner de små skyltarna vid 
infarterna.  Vi får se om det blir en annan lösning. 
*Vi gratulerade Anita på 20 årsjubileet med en blomma. Mycket folk var i affären och drack 
kaffe den 4 juni. 
*Hembygdsföreningen tackar för gåvan och alla i styrelsen får fritt inträde på 
Midsommarfirandet på Högelycke. 
*Anna-Karin har skickat mail till Svenbo i Svenljunga och talat om att Byalaget gärna ser att 
det byggs fler lägenheter i Holsljunga. 
*Trivselbygdstidningarna har delats ut på flera håll bl a Affären, Campingen, Rastplatsen mm. 
Även Turistbyrån i Svenljunga har fått via oss. Fler tidningar finns att hämta när det tar slut. 
*Kommunen ser över skolorna i kommunen. De har haft möte i Håcksvik och utreder nu 
Kindaholms rektorsområde. Till hösten kommer det att blir möte i Högvad och enl Roger 
Axelsson i Barn & Ungdom på kommunen skall våra Byalag kallas för att få info. Vi får fundera 
på vilka personer som är lämpliga att ha med i Högvads Framtid, vilka kommer att jobba 
gemensamt för våra tre byar. Mycket tyder på att det kommer att bli neddragningar de närmsta 
åren.    
* Bosse informerade hur läget är med Campingen. Inget nytt har hänt sedan artikeln i Spegeln. 
* Vi beslöt att skicka ett brev till kommunen och be dem röja utmed viken vid båtbryggan. Det 
har vuxit upp och man ser inte vår vackra sjö när man kommer norrifrån. Vi skall även upprepa 
vår önskan om att grinden kommer upp på lekplatsen och att staket finns runt hela lekplatsen- 
även mot jordkällaren i ena hörnet. Anna-Karin  skriver och skickar in.  
 
Nästa möte i slutet av augusti – tid och plats meddelas senare. 
 
 
 
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson  Bo Ehn 
Sekreterare   Justerare 


