Holsljunga Byalags Årsmöte 2012‐03‐11
Plats: HIF´s Klubbstuga kl 16.00

§ 1. Anna-Karin Lindgårde Ivarsson öppnar mötet
§ 2. Dagordningen godkänns
§ 3. Till ordförande för mötet väljs Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
§ 4. Till sekreterare för mötet väljs Elionor Jonsson
§ 5. Till justerare väljs Tobias Hedin & Bernt Johansson
§ 6. Ordförande läser 2011 års verksamhetsberättelse med hjälp av Bo Ehn.
§ 7. Kassören redovisar ekonomin för 2011
§ 8. Revisionsberättelse läses upp och inga anmärkningar finns.
§ 9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§10. Ordförandeposten är vakant tillsvidare. Styrelsen kommer att fördela arbetet och om ingen åtar
sig att vara ordförande innan nästa årsmöte bör stadgarna ändras.
§11. Att ingå i styrelsen väljs:
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson (kassör)

omval

Ulla-Britta Backfisch

omval

Bjarne Turgren

omval

Bo Ehn

omval

Roger Abrahamsson

omval

Lisa Sjöqvist

omval

Elionor Jonsson

omval

Birgitta Bergsten – bisittare från hemmetföreningen omval
§12. Val av firmatecknare
Till firmatecknare väljs Anna-Karin Lindgårde Ivarsson och Elionor Jonsson att teckna Holsljunga
Byalag var för sig.
§13. Val av kommittéer:
Byalagsvärdinna:
Taina Ferm
Avgående: Lena Jansson

omval

Äldre kommitté -luciafirande:
Gun Svensson

omval

Siw Järphag

omval

Idrottshall kommitté:
Tage Johansson

omval

Bengt Persson

omval

Stefan Gustavsson

omval

Gunnar Svensson

omval

Jonna Timell

omval

Spegelredaktionen:
Lisbeth Andersson

omval

Leif Johansson

omval

Ulrica Carlsson

omval

Hemsideansvarig:
Leif Johansson

Tomtepromenad kommitté:
Eva-Lena Magnusson

omval

Hans Bruno (alltiallo)

omval

+ delar av styrelsen

Valborgskommitté

ajournerad

Trivselbygdsansvariga 2012:
Roger Abrahamsson

omval

Margaretha Litzell

omval

Holsljunga Rastplatskommitté – Föreningen Ändringen:
Rolf Järphag –sammankallande och ombud mot NCC-

omval

Arne Terol

omval

Östen Grotell

omval

Lars Gustavsson

omval

Tage Lövstedt

omval

Gun Svensson

omval

Rolf Magnusson- reserv

omval

Bengt Persson

omval

Lars-Erik Turgren

omval

Erik Svensson

omval

Tore Björendahl

omval

Sonja & Anders Fransson

omval

§14. Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant
Gun Svensson & Erna Lindqvist

revisorer

omval

Ulf Litzell

suppleant

omval

§15. Valberedning
Margaretha Litzell

omval

Siw Järphag

omval

§16. Byalagets ärenden
1.Styrelsen vill gärna ha förslag på Årets Frivilligarbetare
2. Ny informationstavla i korset. Leif J visade förslag på hur en ny tavla kan se ut. Svårigheten är att få
bra kort som går att förstora. Beslutades att en skyltkommitté bestående av Leif Johansson, Bernt
Johansson Bo Ehn & Inger Lindberg tittar ut vilka bilder som passar och gör ett eller flera förslag på
hur skylten kan se ut.
3. Var hittar vi årets Julgran ?
4. Valborgsfirandet blir i år i samarbete med Kyrkan och kommer att vara vid Församlingshemmet.
Kören sjunger, Vårtalare och troligen servering. Mer info kommer.
5. Campingen framöver. Bosse redogör för hur läget är just nu. Kommunen kommer att driva
Campingen i egen regi denna sommar och göra iordning för att kunna sälja via anbud. Troligen
kommer Campingen att säljas med mark och ev kan Hemmet styckas av. Svenbo har visat intresse för
att köpa Hemmet och göra om till lägenheter. Mötet diskuterade om en lösning kan vara att
Byalaget/Hemmetföreningen köper och sedan arrenderar ut och ev säljer ifrån Hemmet. Beslöts att
Bosse & Roger tar kontakt med Eva J för att höra hur anbudet skall gå till och om det verkar rimligt
skall Byalaget kalla till ett stormöte där alla får chansen att diskutera vad de tror och tänker och hur vi

kan göra. Det är ett stort ekonomiskt åtagande och mycket jobb som väntar och frågan är om
Holsljunga vill ta på sig detta.
6. Skolan i framtiden. Vad händer med småskolorna i framtiden ? Hur länge får Holsljunga skola finnas
kvar? Varför kan inte barnen åka buss från Svenljunga till en mindre skola istället för att alla skall
samlas i en stor skola i Svenljunga ? Folkomröstningen i höst gäller småskolornas vara eller inte vara
så det är viktigt att vi röstar.
7. Affären och utvecklingen i byn ? Styrelsen har pratat med Anita under hösten och affären kommer
att bli till salu under detta år. ICA är inte intresserad av att låta någon ta över pga låg omsättning och
blir det en ny ägare kommer sortimentet troligen att bli Handlaren eller dylikt. Mötet pratade om vad
som kan göras och var eniga om att ifall affären försvinner kommer en viktig mötesplats i byn att
försvinna. Viktigt att vi handlar för att öka omsättningen.
8. Biblioteket i ny lokal: Svenbo vill gärna göra lägenheter i Kommunalhuset där biblioteket idag finns.
Vi letar efter en ny lokal för att få behålla biblioteket så länge vi får. Håll ögonen öppna om något dyker
upp.
9. Fiberförening. Våra grannbyar ex Roasjö, Håcksvik/Frölunda/Mårdaklev/Kalv har bildat föreningar
och Roasjö har redan börjat gräva. Mötet pratade om att vi skall bjuda in till ett möte för att diskutera
hur vi vill göra i Holsljunga. Idag fungerar det bra men vad händer i framtiden ? Kan vi stå utanför om
alla andra ansluter sig ? Förslag på att vi ber Göran Andersson komma och prata hur de gjort i Roasjö.
10.Nya lägenheter via Svenbo. Bosse redogjorde för mötet med Svenbo och Christer Johansson ang
mark med sjöutsikt bortanför Dansbanan/Björkhaga. Christer som äger marken är positiv till
byggnation och Svenbo kan tänka sig att bygga. Nytt möte i maj där man diskuterar vidare och
inväntar även kommunens besked om LIS områden och att man får bygga där.
11. Aktiviteter 2012. Styrelsen kommer under året att hålla i följande aktiviteter delsvis i samarbete
med andra föreningar:
Tisdag 22/5- Aktivitetsdag för skolan ihop med Hembygdsföreningen med bla Cirkusskola, Mattcurling,
Civilförsvar och Brandkår samt möjlighet att prova att göra div saker ex tovning, salva mm . Alla
välkomna.
Augusti: Allsångskväll på Dansbanan ihop med HIF.
November: Föreläsning i idrottshallen av en intressant person. Ev samarbete med andra föreningar.
§17. Övriga frågor. Ingen hade något de vill ta upp.
§18. Mötet avslutades.

Sekreterare

Ordförande för mötet

Elionor Jonsson

Anna-Karin Lindgårde Ivarsson

Justeras:
Tobias Hedin

Bernt Johansson

Verksamhetsberättelse för Holsljunga Byalag år 2011
Byalaget har under 2011 haft 6 protokollförda möten och har varit aktivt i andra såväl lokala som
kommunala möten. På KSAU möten har vi tagit upp frågor som rör oss ex servicen i kommunen,
bredbands-fiberutveckling, vindkraften mm.
Holsljunga Byalag har under året uppdaterat hemsidan med aktuell information. Byalaget och andra
föreningar annonserar på hemsidan om aktiviteter och händelser i byn. Där finns även alla
styrelseprotokoll införda så att alla kan följa vad som händer.
De tio byarna i Trivselbygden har under året samarbetat väl. Resultatet blev en åttonde sommartidning
som delades ut till 60.000 hushåll. Även i år 2012 fortsätter samarbetet och en ny tidning planeras att
ges ut.
Spegelredaktionen har även i år gjort ett mycket bra arbete och två nummer av tidningen har kommit
ut.
Byalaget vill medverka till att alla förskolebarn och elever på Holsljunga Skola kan åka med på
skolresa. 2011 är femte året som en summa betalts ut till förmån för en resa. Motprestation har varit
att eleverna vårstädat samhället.
Under hela år 2011 har Byalaget skött städningen på Lövsta Rastplats på uppdrag av NCC.
Detta sker med hjälp av frivilliga Holsljungabor och deras arbetsinsats gör att Byalaget har en god
ekonomi. Detta medför i sin tur att vi kunnat ge bidrag till andra verksamheter i byn. Städpatrullen har
fått ett bidrag för att kunna åka på revy våren 2012. Detta som uppskattning för ett bra arbete.
Uppdraget från NCC Roads Ab upphör hösten 2012.
Valborgsmässoafton firades i Byalagets regi vid Campingen. Eftersom kör saknades, sjöng vi
gemensamt vårvisor och lyssnade sedan på vårtal av Torbjörn Edebol. Priset till Årets Frivilligarbetare
2011 delades ut till Leif Johansson, som fick blommor och ett förkläde.
Campingen.
Byalaget har under året haft löpande kontakt med såväl Kommunen som DreamCamps ägare Mikael
Olsson och vår uppfattning är att vi haft bra kontakt med båda parter. Eftersom Byalaget vare sig är
köpare eller säljare har vår uppgift varit att förmedla idéer och synpunkter som vi ansett vara viktiga
och av allmänt intresse för utnyttjande av badplatsen och fritidsområdet Bredgårdsnäset.
2011 var det tredje och sista året på det arrendekontrakt som tecknades mellan Kommunen och
DreamCamp West Sweden AB hösten 2008. DreamCamp hade enligt kontraktet rätt till att antingen
förlänga arrendet eller att köpa allt ovan jord, och redan i våras anmälde man sitt intresse av att köpa.
Enligt önskemål från DreamCamp presenterade Kommunen också det pris som skulle gälla vid
kommande köp. Priset var 320 000 kr. För att kunna utveckla verksamheten och höja omsättningen
ansökte DreamCamp under hösten om en planändring med syfte att kunna ställa upp stugliknande
villavagnar permanent inom campingområdet. Denna ansökan väckte starka känslor hos många
Holsljungabor som ville ha kvar campingen som en mobil camping och inte ett nytt stugområde.
Skrivelser, protestlista och lobbyverksamhet bidrog till att Samhälsbyggnadsnämnden på sitt möte den
16 november avslog ansökan. Avslaget medförde att DreamCamp avstod från sin förköpsrätt och att
ärendet nu är tillbaka i samma läge som hösten 2008.
Campingens framtid kommer även i fortsättningen att ha hög prioritet i byalagets arbete och vi ser
fram emot att få medverka till en bra lösning såväl för oss Holsljungabor, badgäster, andra
friluftsälskare och campingägare.
För det anslag som beslutades på förra årsmöte, åkte Byalagets Styrelse i oktober på inspirationshelg
till Falkenberg. Där diskuterades bl a olika aktiviteter för år 2012 samt framtiden för affären och
Campingen.

Övriga aktiviteter under året:
Vi har i egen regi satt upp julgran på torget..
Tomtepromenaden genomfördes även detta år i december tillsammans med flera av byns föreningar.
Ca 140 personer startade och trotsade blåst och regn..
Luciafirande skedde traditionsenligt i Holsljunga Skola. Byalaget bjöd in daglediga och äldre till kaffe
och lussekatt.
Byalagets värdinnor delar ut informationsmaterial till nyinflyttade och hälsar välkomna med en gåva att
handla för på Anitas Handel. Alla nyfödda får en nalle i present.

För övrigt har Byalaget och dess styrelse försökt göra sitt bästa, med målsättning att gynna bygden.

Holsljunga 2012-03-11

Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
Ledamot och kassör

§ 16 Byalagets ärenden
1/ Förslag på årets Frivilligarbetare
2/ Korsningen- ny infotavla
3/ Var hittar vi årets julgran ?
4/ Valborgsfirandet- samarbete ?
5/ Campingen framöver ?
6 Skolan i framtiden
7/ Affären- utvecklingen i byn ?
8/ Biblioteket – ny lokal ?
9/ Fiberförening bildas ?
10/ Nya lägenheter- Svenbo
11/ Aktiviteter 2012

