
Protokoll styrelsemöte Holsljunga Byalag 23/8-2011 kl 18.00 hos Ulla-Britta 
 
Närvarande:  Bo Ehn, Ulla-Britta Backfish, Anna-Karin Lindgårde Ivarsson, Roger 
Abrahamsson, Bjarne Thurgren, Elionor Larsson, Lisa Sjöqvist 
 
Sekreterare:  Lisa Sjöqvist Justerare:  Roger Abrahamnsson 
 
 

 Högvadsfilmen är på gång, det är 50 st beställda. Vi enades om att fråga Anita 
om hon vill sälja dem i affären. Priset är 125 kronor. 

 Näten till fotbollsmålen på grönområdet vid Campingen är monterade. 
 Informationsskylten i korset: Vi diskuterade vad som ska vara med på skylten, 

företag, affären mm. 
 Kommunen har godkänt montering av trämål på lekplatsen, men de måste grävas 

ner ordentligt. Kenneth Ivarsson har lovat att fixa detta. Bebisgungan på 
lekplatsen är borttagen. Om det krävs, för att det ska bli en ny, så bekostar 
byalaget den.  

 Kommunen har lovat att informera byalaget angående framtiden för skolorna i 
Högvad. Byalaget beslutade att fråga några lämpliga till en kommitté som för 
Holsljungas talan. 

 Vindbruksplan för området finns att se hos Anita. Byalaget tar inte ställning i 
frågan angående vinkraftverk. 

 Bosse har pratat med Fredrik Dahl och Mikael Ohlsson angående campingen. 
Kommunen håller på att ta fram ett köpekontrakt. Campingen har presenterat 
sina planer om framtiden för kommunen. 

 Städpatrullen har svårt att rekrytera nya deltagare. Åtagandet gäller tom augusti 
2012. Vi beslutade att fundera över upplägget inför en eventuell fortsättning. 
Städpatrullen har fått pengar för i år och byalaget beslutade att betala ut 
slutpengarna vid nyår för att de ska kunna hitta på något mer ordentligt. 

 Helger och platser för byalagets planerings- och inspirationshelg diskuterades. 
Preliminärt blir det den 21-22 oktober. Olika alternativ kollas upp. 

 Anna-Karin och Elionor åker på KSAU, Bjarne och Roger är reserver. 
 Svenbo kommer den 6:e oktober. 
 Frågesport i Öxabäck bygdegård den 6:e oktober. Holsljunga är inbjudna och 

kommer skicka ett lag. 
 Alla uppmanas att hålla utkik efter årets julgran. Bosse har en om det behövs. 
 Bosse informerade om Oveda Teknik AB som byalaget nominerar till Årets 

företagssatsning.  
 Vi diskuterade vad vi vill göra till nästa år. Nåt för ungdomar, låta ungdomar 

lämna förslag. Alla ska fundera över detta. 
 Nästa möte tisdag den 4:e oktober kl 18.00 hos Ulla-Britta 

 
 
 
 
 
 
Lisa Sjöqvist   Roger Abrahamsson 
Sekreterare    Justerare 


