Styrelsemöte 24 sep ‐14

Närvarande: Bengt Josefsson, Daniel Claesson, Ann‐Margreth Karlsson, Roger Abrahamsson, Sandra Bengtsson,
Sixten Bengtsson, Birgitta Gustafsson.
1. Till sekreterare valdes Birgitta, till justerare valdes Sandra.
2. Mötet började vid "kommunalhuset" för att bestämma var vi ska ha vår nya anslagstavla. Bestämdes att den ska
stå på lilla gräsmattan. Sigge har pratat med kommunen om att vi får dra ström från lyktstolpen till anslagstavlan.
Olika förslag för utsmyckningen av baksidan diskuterades, även lådor att fästa under för att ha
Holsljungabroschyren, spegeln mm.
3. Paroy har stängt bensinstationen vid affären. "Handlaren" har inte skött rengöringen av stationen och är skyldig
Paroy pengar. Byalaget har varit i kontakt med Paroy om att eventuellt ha en bensinstation i Holsljunga på en
annan plats.
4. Containrarna är nu flyttade till vändplatsen på Tranvägen. "Handlarn" ville

inte

ha dom kvar vid huset.

5. Daniel Alling. Ändrat datum och plats. Daniel har föreläsning månd d 24 november kl 19.00 i Holsljunga
kyrka. Gratis inträde men kommer att finnas en "kruka" att lämna ett frivilligt bidrag till Byalaget. Birgitta ordnar att
det kommer in på kommunens evenemangskalender som man når från Svenljungas hemsida. Sigge pratar med
kyrkvaktmästaren om högtalaranläggning.
6. Sigge rapporterade från Trivselbygdstidningens träff i Påarp den 10 oktober. Tidningen har gått +‐0 så det blir
inga pengar till byalagen. Mjöbäcks sparbank visade sin 110‐års jubileumsbok "Skrönor". Var ett 20‐tal personer
med från byalagen och företagen som annonserat i tidningen.
7. Politikerutfrågningen 3 sept: Det kom ca 75 personer till utrågningen av politikerna innan valet. Det var
representanter från S, M, C, SD, F och LP. Ingen från KD. Det ställdes många frågor om skolans framtid i Högvad och
även om satsningar på företagen i södra delen av kommunen.
8. Nästa möte den 5:e november. kl 18.00 på Oveda. Vi bjuder in BT och STT för att skriva om anslagstavlan och få
lite extra reklam till Allings föreläsning.
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