
Holsljunga Byalag 
 

Styrelsemöte 2:17, §14-§22 

2017-05-10, Byahuset 

Närvarande: Sandra Bengtsson, Susanne Johansson och Ann-Margreth Karlsson, Sigge Bengtsson. 

Bengt Josefsson och Roger Abrahamsson var med delar av mötet. 

§14 Fest för Årets frivilligarbetare     

 19/5, klockan 19:00 vid badplatsen. Vi sätter upp tält. Grill lånar vi från Källebacken. 

 Vi köper in potatisgratäng, olika sorters kött, sallad, ketchup, senap, värmeljus 

 dryck, grillkol, tändvätska. Vi handlar på Monikanders och beställer innan. Susanne 

 sköter det. Vi kollar om Bengt kan få med det hem den 18/5. Vi frågar campingen 

 om de kan ordna med kaffe och kaka till senare på kvällen. Ann-Margreth mailar 

 Monika.      

 Vi planerar för några samarbetslekar. Start vid 19, välkomstdrink, lekar, mat vid 20. 

 Melinda tillfrågas om att vara lekansvarig och musikunderhållare.  

 Ann-Margreth ansvarar för dukning och engångsartiklar. Grilltänger, fat, folie, etc.  

§15 Toftalyckan      

 Byalaget har blivit kontaktade av Mjöbäcks och Överlidas byalag angående 

 Svenljunga kommuns neddragning av platser på Toftalyckan. Vi är även med på en 

 skrivelse till kommunen angående detta ärende. Landsbygdspartiet ordnar med ett 

 möte, söndagen den 15/5 i Överlida där de vill diskutera denna fråga. Eventuellt 

 åker Ann-Margreth. Tre personer från Framtidsgruppen åker. 

§16 Byggnation      

 Sonja Fransson informerar om att hon har kontaktat Stefan Carlsson, Svenljunga 

 kommun, angående att Holsljunga byalag vill komma till ett AU för att diskutera 

 planläggning  för byggnation bortanför Stråvi, på kommunal mark, samt på Christer 

 Johanssons mark. 

§17 Musikquiz       

 Sigge Bengtsson har skickat ut lappar i grannskapet. En del lag är redan anmälda. 

 Ann-Margreth Karlsson inventerar engångsartiklar, etc. Ann-Margreth kollar även 

 efter lotter. Bengt Josefsson beställer lotterivinster, samt korv, bröd, etc. Sigge 

 Bengtsson kollar om allt är ok på dansbanan. Vi bjuder på kaffe och 

 rulltårtebakelse. Vi ber fem personer baka två rulltårtelängder var.  



§18 Grannsamverkan      

 Elin Björsell på kommunen har ombett oss att sprida ett utskick om 

 grannsamverkan. Vi ombesörjer detta. 

§19 Trivselbygdstidningen      

 Ann-Margreth Karlsson åker och hämtar årets tidningar på banken. 

§20 Bertas camping      

 Vi diskuterar åter att ta tillfället i akt under säsongen och ta en dag ute på 

 rastplatsen för att hälsa gäster välkomna till Holsljunga. Vi planerar för en 

 förmiddag på rastplatsen till den 25/5, klockan 10-12. 

§21 Vårlök       

 Ann-Margreth Karlsson kontaktar Svenljunga Handelsträdgård för att se om det 

 finns möjlighet att köpa överblommade vårlökar till ett rimligt pris till att fortsätta 

 smycka 154:ans vägkanter. 

§22 Nästa möte – Planeras till den 21/6, klockan 18:30 i Byahuset. Fikaansvarig: Sigge Bengtsson 

 

Sekreterare    Justerare 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Ann-Margreth Karlsson   Sandra Bengtsson 

 

 


