
Protokoll från Styrelsemöte med Holsljunga Byalag tisdag 22/11 2011 hos Ulla-Britta 
 

Närvarande: Lisa, Roger, Bosse, Ulla-Britta, Birgitta B, Elionor, Anna-Karin och som inbjudna gäster Leif 
Johansson & Anita Björklund. 

1/ Till sekreterare valdes Anna-Karin 

2/ Till justerare valdes Ulla-Britta 

3/ Info från Campingen: Bosse berättade vad som hänt hittills. Vid mötet 16/11 på kommunen tog 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut att säga nej till planändring och inga permanenta villavagnar får 
ställas upp.  

4/ Leif informerade om skylten i korset. Kartan skall beställas hos Lantmäteriet. Vi tittade på diverse fina 
kort och får ta ställning till antal och vad vi vill ha med. 

5/ Anita informerade om affärens framtid. ICA vill inte överlåta till någon ny eftersom omsättningen är 
för låg. Anita kommer som längst att driva affären tom sept-13 men den kommer att läggas ut till 
försäljning redan under nästa år. Vi undersöker olika möjligheter och om vi på något sätt kan påverka 
och stödja en ny ägare. För även om det finns en köpare kommer det inte fortsätta med samma 
sortiment. 

6/ Info från KSAU i Ö Frölunda där Bjarne & Elionor deltog. 

7/ Utställningsmaterial från Svenljunga kommun ang Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Läggs på 
biblioteket och finns även på kommunens hemsida 

8/ Julgranen sätts upp lördag 26/11 med hjälp av Marcus & Kenneth. 

 Lussefirande i skolan 13/12 kl 9.00. Byalaget bjuder på fika via Siw J & Gun S.  

Julgransplundring ihop med Hembygdsföreningen blir troligen 7/1-12 på Högelycke. 

9/ Spegelredaktionen vill ha ett USB minne och en hubb. Leif köper in något lämpligt. 

10/ Svenljunga Kommun har informerat om att vi kan söka bidrag ur Johannes Svenssons donation. 

Vi beslöt att söka för att använda till våra aktiviteter under 2012 och framåt. Elionor & Anna-Karin 
skriver en ansökan och skickar in. 

11/ Skolan är intresserade av en aktivitetsdag till våren. Även Hembygdsföreningen vill vara med. 
Ulla-Britt & Anna-Karin håller i upplägget och pratar med Marie på skolan för att bestämma dag mm. 

12/ Vi kollar upp olika alternativ till en föreläsning och tar kontakt med HIF för en allsångskväll på 
dansbanan. 

13/ Tomtepromenad lördag 3/12 Samling kl 13.00. Vi bjuder på glögg som vanligt. 

14/ Städningen på Rastplatsen: Uppdraget från NCC Roads AB går ut sept-12 när ny upphandling görs 
av Vägverket. Rolf J har avsagt sig att vara kontaktperson vid en ev förlängning och det är svårt att få 
tag i nya medhjälpare. Byalaget kommer därför att tacka nej till en ny period men vi hoppas att 
städningen kan skötas av någon annan förening i Holsljunga om NCC vill ha fortsatt hjälp. 

15/ Nästa möte  24/1 2012 kl 18.30 hos Ulla-Britta. 

 

Anna-Karin Lindgårde Ivarsson  Ulla-Britta Backfisch 

Sekreterare    Justerare 


