Protokoll för Holsljunga Byalags Styrelsemöte
Tisdag 24/1 2012 kl 18:30 hos Ulla-Britta Backfisch
Närvarande: Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson, Ulla-Britta Backfisch, Bjarne Turgren, Bo Ehn, Roger
Abrahamsson, gäst Jörgen Grandén. Sekreterare Elionor Jonsson.
Jörgen informerade om upplägget av Trivselbygdsdagen på lördag 28/1-12. Han kommer att prata
om olika sevärdheter mm i Holsljunga bla Lövsta Rastplats, Campingen, Fotbollsplanen med
Dansbanan mm. Ca 30 personer kommer att vara med från de olika Byalagen. De kommer även
att besöka Ö Frölunda, Håcksvik och Kalv innan dagen avslutas på Överlida Hotell med info från
STT om tidningen mm. Från oss deltager Margaretha L, Roger & Elionor samt Ulf L.
Föregående mötesprotokoll gås igenom:
Leif var då på besök. Anita kom och inf om ICA-butiken.
Julgranen kom både upp och ner med hjälp av Kenneth Ivarsson och Marcus Liljerup.
Julgransplundringen på Högelycke var välbesökt 18 barn och 15 vuxna. Spegelredaktionen skall
inköpa en Hub.
Vi sökte medel ur Johanes Svenssons donationsfond men har inget hört från kommunen.
På Tomtepromenaden var det 137 personer trots väderleksförhållandet.
På dagens möte diskuterades följande:
Vårt åtagande av städningen på Lövsta rastplats går ut i slutet på 2012. Kan vi och orkar vi ha det
kvar om vi blir tillfrågade?
Vi kommer att tala med kommunen om en skrivelse till Vattenfall angående de många
strömavbrotten vi haft
.Bosse gör en skrivelse till kommunen angående LIS-planen.
Anna-Karin har talat med Thomas Örjansson angående Biblioteket. Frågan är om vi kan få ny lokal
i byn tex. Sahlins el. Församlingshemmet?
Spegeln har 30-årsjubiléum och kommer att ges ut 2 gånger i färgtryck.
Ändringen får 10.000:- att göra något tillsammans för som tack för den ovärderliga hjälpen med
städningen avseende 2012.
Ett städbidrag på 50:-/barn till skolan är beviljat. Kanske kommer det att behövas ytterligare
bidrag till bussen.
Trivselbygdens tidning skall handla om Dåtid & Nutid.
Skrivelserna mot nedläggningen av Tandläkar´n i Överlida har fungerat positivt där jobbar nu 3 st
tandläkare. Även skrivelserna mot nedsläckningen av gatubelysningen i byn fungerade och ljuset
lyser än.
Valborg kan firas i Församlingshemmet och kyrkokören ställer upp, vårtalare är under behandling.
Förslag till årets Frivilligarbetare önskas.
Nästa KSAU-möte går Anna-Karin och Elionor.
Holsljunga byalags årsmöte söndagen den 11 mars kl 16:00 i klubbstugan.
Nästa styrelsemöte bestäms efter att Bo Ehn och Roger Abrahamsson haft möte med Eva
Johansson på kommunen.
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