
Protokoll på Styrelsemöte för Holsljunga byalag  
Tisdag 6/11 2012 hos Ulla-Britta 

 

Närvarande: Bo Ehn, Elionor Jonsson, Ulla-Britta Backfisch och Anna-Karin Lindgårde 
Ivarsson samt gäster Sandra Bengtsson & Bengt Josefsson. 

Inbjudna från kommunen: Eva Johansson & Roger Axelsson 

Sekreterare: Anna-Karin  Justerare: Elionor 

Eva & Roger berättade om hur det ser ut i kommunen framöver och svarade på frågorna 
i vårt brev ang servicen i Holsljunga framöver. Beslutet om att lägga ner biblioteket står 
fast men det ser ut som Holsljunga Skola kommer att finnas kvar de närmaste åren om 
elevantalet håller sig som idag. Det kommer även att ske renoveringar i skolan. 
Campingen skall ut på anbud till våren och några har anmält intresse redan. 

Vi pratade även om att skattehöjningen kommer att användas till att renovera många av 
kommunens fastigheter och att de skall börja arbeta med en långsiktig strategi för vad 
som skall finnas var på kommunens olika orter i form av service, boenden osv.  

Efter kaffet tackade de för sig och vi hade vanligt styrelsemöte där vi bestämde följande: 

 Vi har fått svar på vårt brev till kommunen via Samhällsbyggnadsnämnden. 
 KSAU 26/11 kl 18.30 i Håcksvik. Elionor och Bjarne åker med reserv Ulla-Britta 

och Bosse. 
 Fibergruppen har kallat till informationsmöte söndag 25/11 kl 16 i 

Församlingshemmet. Där bestäms om vi skall bilda Fiberförening och vilka som 
skall ingår i styrelsen. Vi beslöt om ett startbidrag på 5.000:- till föreningen för 
alla omkostnader i samband med uppstart, hemsida, möten och arbete. 

 Gruppen som planerar utbytet av infoskylten i korset har möte 14/11. Målet är att 
en ny skylt skall vara uppe till vår/sommar. 

 Spegelpärmarna som idag finns på biblioteket kommer att flyttas till 
Forskningslokalen. Förslag om att scanna in alla Speglar har kommit från 
Spegelredaktionen. Det bör göras men vi undersöker hur, var och till vilken 
kostnad. 

 Annonspriserna för annons i Spegeln för icke Holsljungabor blir nu 300:- för 
helsida och 150:- för halvsida. 

 Vi beslöt överlämna en gåva i form av presentkort på 1.500:- till Rolf Järphag för 
allt arbeta han lagt ner genom åren på städningen på Lövsta Rastplats. Rolf har 
varit vår kontakt mot NCC och hållit i all planering av städscheman, samt skött 
allt extraordinärt som inträffat där de senaste 6 åren.  

 Julgranen sätts upp lördag 24/11 men vi har inte hittat var den skall hämtas 
ännu. Vi har några olika förslag som vi kollar på inom det närmsta. 
Julgransplundring ihop med Hembygdsföreningen i januari sponsras av Byalaget i 
form av godis mm på samma vis som förra gången.  Däremot vet vi inte om det 
blir Lussekaffe i skolan på Luciadagen, men om skolan ställer upp med luciatåg 
komma Siw & Gun att sköta om kaffet. 

 Ang överfull skolbuss till Svenljunga har vi via kommunen fått svar från Violia. 
De har tillstånd för 58 st som sitter och 32 st som står och de tänker därför inte 
sätta in någon mer buss. Sträckan är inte så lång och det går en buss 7.11 som 



eleverna också kan åka med. Vi ifrågasatte vad som händer vid en olycka men 
skolans försäkringar skall gälla enl uppgift. 

 Affärens framtid: Länsstyrelsen är positiva till bidrag till en ny ägare men enl 
Anita kommer inte ICA att tillåta en överlåtelse med deras sortiment till ny ägare. 
Det lät i somras som om att det ev kunde gå men nu är det definitivt. Vi pratade 
om att göra en undersökning bland Holsljungaborna för att få reda på intresset av 
att affären lever kvar. Vad krävs för att handla och kan man handla även om det 
inte blir ICA ? Är en ekonomisk förening ett alternativ om ingen köpare dyker upp 
? Fortsättning följer. 

 Bidrag till skolan: Vi kommer inte att be om vårstädning mot skolresepeng nästa 
år utan istället sponsra en teater/underhållning. Den skall ha ett budskap och vara 
en avslutning på ex en storyline eller ett  temaarbete de har till våren. 
Vi undersöker kostnad och vad som passar ihop med skolan. 

 Tomtepromenaden 8/12: Elionor och Eva-Lena är borta den helgen. Vi fördelade 
uppgifter och vad som skall tas med. Fortfarande oklart med marschaller/lyktor- 
Bosse skall undersöka med Star Trading. Anna-Karin beställer i affären. Samling 
vid 13. Vårt marknadsstånd är ungefär på samma ställe som sist.    

 Bosse & Roger har varit på möte med Trivselbygden ang uppstart av 
Trivselbygdens Näringsråd, vilket skall stödja företagande inom Trivselbygden. Vi 
beslutar att stödja Trivselbygdens Näringsråd och ger Mjöbäcks Byalag mandat att 
företräda oss i olika projekt som Näringsrådet medverkar i. 

 Nästa möte tisdag 15/1 2013 kl 18.30 hos Ulla-Britta.  

 

 

Anna-Karin Lindgårde Ivarsson  Elionor Jonsson 

/sekreterare/   /justerare/  

 


