
Styrelsemöte 19 oktober 

Holsljunga Byalag 

Närvarande: Elionor, Ulla-Britta, Roger, Anna-Karin, Bosse, Lisbeth 

Sonja Fransson och Mikael Olsson 

 

1. Sonja informerade om planerna för det nya kulturhuset i Svenljunga, eftersom vi 
inte hade möjlighet att närvara vid en sammankomst för kommunens byalag.  

Visionen har vuxit fram ur ungdomarnas önskemål om en bra mötesplats genom 
Växa – arbetsgrupp - Svenljunga Folkets Husförening. Tanken är att samla olika 
verksamheter/aktiviteter för olika åldrar under samma tak, men också att få till 
en central samlingslokal där både fester och företagskonferenser ska kunna 
ordnas. För mer info: gå in på www.svenljungakulturhus.se 

2. Mikael berättade om den gångna campingsäsongen. Den satta budgeten har hållit. 
I valet mellan att arrendera vidare i fjorton år och att köpa loss allt ”ovan jord” 
har Mikael uttryckt sitt intresse för ett köp. Detta för att kunna satsa på 
renovering av befintliga lokaler och därmed en förbättring av verksamheten. 
Första målet för framtiden är i så fall att renovera Hemmet, receptionsbyggnaden 
och stugan närmast vägen och på så vis få möjlighet att öka beläggningen. 
”Reservcampingen” skulle kunna utnyttjas som det i nödfall, men tanken är att 
kanske använda den till olika evenemang. Mikael ser goda utvecklingsmöjligheter 
för Holsljunga Camping. Bla skulle Hemmet vara en viktig kugge i en satsning mot 
fiske året runt.  

Problematiken har legat lite i att gå från en ideellt driven camping genom en 
kommunal till en kommersiell verksamhet. Att ge samma service som tidigare – 
öppettider, anställda osv - och ändå gå plus är en svår ekvation. 

3. Uppsnyggningen av korsningen sker till våren. Anders har lovat att ta bort 
cementringarna och Bosse ska ordna jord och gräsfrön. För att få upp en 
flaggstång som kan ersätta företagstavlan krävs bygglov, så vi avvaktar. Kanske 
kan tavlan lackas över med ett mer konstnärligt motiv. För att få fram en lämplig 
symbol för Holsljunga – som skulle kunna pryda en ev skylt eller flagga - 
bestämde vi oss för att utlysa en tävling i Spegeln. 

4. Anitas nya skyltar nere vid vägen granskas av Vägverket. Eventuellt är de för 
iögonenfallande. Rolf för dialogen vidare. Byalaget sponsrar de nya skyltarna. 

5. Lekplatsen uppe i byn har tagit form. I nuläget saknas en grind, men vi utgår från 
att den är på gång. Elionor kollar med Madeleine Stenbäcken. Byalaget funderar 
på om ett fotbollsmål kan vara aktuellt. Detta skulle kunna ordnas gm oss. Vi 
avvaktar till våren. 

6. KSAU 24 november i Örsås – Bosse och Elionor går. 

7. Bosse har varit på Bredbandsmöte. För att förverkliga bredband på mindre orter 
krävs stort engagemang i ortsbefolkningen tillsammans med olika bidrag. I 



nuläget känns det tveksamt om vi skulle få stort gensvar här i Holsljunga. Det 
mobila bredbandet konkurrerar också.  

8. Tomtepromenaden går av stapeln första lördagen i december. Möte 31 oktober. 
Anna-Karin och Elionor går. 4H kallar till möteslokal. Carina Lindberg från 
Campingen bjuds in, så de kan bli delaktiga. Byalaget träffas 16 november kl 
18.30 hos Ulla-Britta för att dela upp vårt arbetet. 

9. Spegeln: Ros till Anders för skötseln av korsningen.  

Observera: avstjälpningsplatsen på Tranvägen kan användas än mer. Tyvärr är 
det flera som lastar av en hel del nere vid Näset. 

Luciafirande nere i skolan. Se vidare anslag. 

Symboltävling. 

Invigningen av Macken. 

10. Vi ordnar julgran i år också. Marcus och Anders tillfrågas om att hjälpa till. Vi har 
några granar på gång.  

11. Kommunen erbjuder byavandringar, där man tillsammans med ortsbor tittar på 
vad kommunen bör satsa på. I Holsljunga är vi intresserade. Elionor tar kontakt 
med Fredrik Dahl. 

12. Det har blivit dags att plocka in bänkarna för vintern. Anna-Karin och Bjarne tar 
hand om detta. Roger ser över ev renoveringsbehov. 

13. Leif köper in en ny mus till datorn, eftersom den trådlösa gått sönder.  

 

 

Sekreterare:   Justerare: 

___________________________         _______________________________ 

Lisbeth Andersson              Ulla-Britta Backfisch 

 


