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2017-09-05, Byahuset 

Närvarande: Sandra Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson, Bengt Josefsson, Roger 

Abrahamsson, Sigge Bengtsson och Susanne Johansson  

Justerare för mötet: Roger Abrahamsson 

§33 Höstmarknad   

Vi kollar igenom listan över knallar. Många kommer tillbaka och några nya namn finns 

med. Susanne Johansson har varit i kontakt med Singel Responder, som kommer att 

vara med och visa upp sin verksamhet, eventuellt kommer även polis och brandkår att 

närvara. De får då hålla till framför gamla kommunalhuset på asfalten. 

El – Bengt Josefsson har varit i kontakt med Daniel Claesson, som lånar ut el under 

dagen. Daniel är dock inte hemma, så Bengt är ansvarig. 

Sandra Bengtsson har skrivit samman och skickat in ansökan för marknadstillstånd till 

polisen. 

Ann-Margreth Karlsson tar hand om dekorationen på marknadsområdet (sätter 

iordning på lördag morgon), samt har skrivit samman annonsen som sätts upp runt om 

i bygden. Hon har även varit i kontakt med Byahuset som kommer att sälja fika och 

grilla hamburgare. De är anvisade att ha sin försäljning till gräsmattan vid 

anslagstavlan. Detta är ok för deras del. 

Samling på fredag eftermiddag för att sätta upp marknadsstånd och dra el. Sigge 

Bengtsson frågar om lite extra hjälp. Vi kör även dit bänkarna. Roger Abrahamsson tar 

med sig en kärra att köra med. 

Vi väljer att inte använda en scen i år, då vi inte har några stora uppträdanden. Istället 

ordnar vi med en plats där vi kan ”sända” ifrån. Typ intervjusoffa. Birgitta Höper 

Agardsson berättar om sin nya bok som om vi har tur är tryckt och klar tills 

marknadsdagen och Evy Johansson kommer att ge oss historiska tillbakablickar. 

 

§34 Skolfrågan 

Ann-Margreth Karlsson informerade om att hon har kontakt med byalagen i Högvad 

och Kindaholm, som jobbar tillsammans för att få till en gemensam aktion mot den 

föreslagna skolplanen.  I dagsläget et man inte var de politiska partierna står i denna 

fråga, förutom Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som har agerat 



gemensamt och uttryckt sitt fulla stöd för att alla skolor i kommunen ska vara kvar. I 

övrigt är det nedtonat i debatten. 

Planen är nu att visa att byarna är enade i frågan, fortsätta att lyfta detta medialt och 

att skriva insändare till BT och STT. Förvaltningschefen för BUN har uttryckt att 

politikerna inte vill att detta ska bli en valfråga, men det lär det bli oavsett om beslut 

tas före eller efter valet. 

Det är ett gott gäng med representanter som har bildat en grupp som jobbar bra 

tillsammans. 

 

§35 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 1:e november. 
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