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Justerare: Ulla‐Britta

Kommunen har beslutat att lägga ner biblioteksfilialerna i bla Holsljunga. Nyligen
visade vi förslag på nya lokaler men nu försvinner det helt. Skolorna i Högvad är
under utredning och vi behöver ha information från våra representanter i Barn och
Utbildningsnämnden vad som händer med Holsljunga. Ev bjuder vi in någon på ett
styrelsemöte och funderar på om vi skall skriva ett brev till kommunen.
Trivselbygdens Tidning kommer på torsdag. Roger & Margaretha hämtar och ser till
att vi delar ut på resp utlämningsställen.
Årets Företagssatsning i Trivselbygden‐ Förslag skall lämnas på lämpligt företag
senast i början av september. Vi funderar till nästa möte.
Valborgsfirandet var välbesök men endast Elionor var där från Styrelsen. Hon
serverade ihop med konfirmanderna kaffe till förmån för deras resa. Kören sjöng och
Inger Lindberg Hedin vårtalade. Årets pris till Frivilligarbete gick till Gun & Gunnar
Svensson, som tyvärr inte fanns på plats men fick pris och blommor överlämnade
hemma på Sjövägen.
Aktivitetskvällen i skolan 22/5 var mycket lyckad och uppskattad av små och stora.
Vädret var härligt och alla stationerna flöt på bra. Vi använder av fondpengarna för
att betala de som hjälpte oss.
Nästa projekt är allsången på Stråvi Dansbana tisdag 21/8 kl 19.
Vi har haft möte med HIF som kommer att hålla i serveringen och Byalaget kommer
att sköta annonsering (Bosse), inträdet mm. Artist och allsångsledare blir Marie
Arturén.
Vi pratade om hur vi planerar inför en föreläsning i höst, ev ihop med
Hembygdsföreningen, i lämplig lokal.
Roger, Lisa och Ulla‐Britta kollar olika alternativ‐ både inriktning och prisnivå.
Bosse informerade hur läget är på Campingen.
Bosse informerade om att nytt möte med Christer på Star Trading, ang tomtmark till
Svenbos byggnation, blir efter sommaren. Christer har mycket omkring sig och vill
titta mer på var som kan vara lämpligt att bygga.
Ingen av oss var på KSAU‐mötet i Ullasjö. Vi går igenom protokollet vi får via Fredrik
Dahl på nästa möte.









Ulla‐Britta & Anna‐Karin var på Birgitta Bergstens begravning och Bosse var på Åke
Svenssons begravning. Detta som representanter från Byalaget. Vi har gett blommor
mm och fått ett fint tackkort från Anders B.
Jörgen Grandén kommer att överta och sköta uthyrningen av Byalagets bord och
stolar efter Åke S.
När uppdraget mot NCC upphör 31/8‐12 kommer vi att avregistrera Byalaget för skatt
och moms för att få lättare administration och bokföring.
Spegeln fyller 30 år i år och vi kanske skall göra som i Kalv‐ ha ett kalas ? Vi funderar
till nästa möte.
Det finns 4 st Högvadsfilmer kvar till försäljning i Holsljunga (Anitas Handel) .
Det har därmed varit en lyckad satsning och vi har fått tillbaka vad inköpet kostat.
Några i styrelsen kommer att säga upp sig till nästa årsmöte. Det kommer en artikel i
Spegeln ang problemet att hitta nya personer som vill engagera sig ideellt och vad
som kommer hända med Byalaget i Holsljunga.
Nästa möte tisdag 14/8 kl 18.30 hos Ulla‐Britta
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