
Styrelsemöte Holsljunga Byalag 29 september kl 18:00 

Närvarande: Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson, Hanna Karlsson, 
Sofia Lindgårde 
Frånvarande: Susanne Johansson, Roger Abrahamsson 
 

§1 Mötet öppnas 
Sofia öppnar mötet. 

§2 Val av sekreterare och justerare  
Hanna väljs till stående sekreterare. Sigge väljs som stående justerare. Gäller till nästa årsmöte. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Sofia läser upp protokollet från föregående styrelsemöte.  

§4 Pyttebanan  
Sofia har varit på möte med Christer Johansson och Överlida byalag på Star Trading. Planen kring 
banan presenterades och Christer ska prata med kommunen. Tillsvidare avvaktar byalagen. 

§5 Skolan  
Överklagan som lämnades till förvaltningsrätten avslogs. Friskolegruppens styrelse har haft möte för 
att diskutera hur man ska gå vidare. Förmodligen kommer man att göra ett försök till då man tror på 
idén.  Vi får se vad som händer.  

§6 Tomter Stråvi/Ljungsjön 
Sandra har varit i kontakt med Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschefen på kommunen. Ärendet med 
tomterna vid Stråvik har prioriterats, så ärendet presenterades igår (28 september) för behandling i 
kommunstyrelsen. Presenteras för kommunfullmäktige den 12 oktober. Det betyder att detaljplanen 
presenteras innan kommunens budgetberedningen. Beslutar man att tomterna ska släppas ger det 
möjlighet att påbörja projekteringen ganska omgående, vilket betyder att byggstart kan ske i år. 
Förhoppningsvis blir det så, speciellt då Mjöbäcks Sparbanks stiftelse bygger med hjälp av de statliga 
bidragen som finns nu. Bidraget kan löpa ut om det tar för lång tid.  
 
Som nämnts i tidigare protokoll har Peter Karlsson tanken att göra en avstyckning för tomter vid 
Ljungsjön och sälja. Tyvärr fick han avslag på sin ansökan, vilket är väldigt tråkigt. Sandra och Sigge 
deltog som representanter från byalaget när kommunen var ute vid marken för att undersöka 
avstyckning. Enda sättet för att eventuellt få loss tomter där är att göra en detaljplan, vilket tar lång 
tid och kostar.  50% av tomterna är sålda kan kommunen tänkas påbörja arbete för detaljplan.  

§7 Lifvs 
Förra helgen firade vi att Lifvs varit på plats i byn i ett halvår. De bjöd på fika och ställde upp med 
soppåsar för skräpplockningen då vi också deltog i initiativet Håll Sverige Rent. Byalaget var på plats 
och hjälpte till. I samband med firandet delade byalaget ut pris till årets frivillighetsarbetare, som inte 
kunde göras vid årets Valborgsfirande på grund av rådande omständigheter.  Pristagare blev gruppen 
som jobbar med Gräne Gruva, de var mycket tacksamma för utmärkelsen. 

Lifvs har efterfrågat om det finns en eller flera föreningar som kan vara hjälpa till på något vis. Lifvs 
delar nämligen ut en del av överskottet till dessa föreningar som är delaktiga. Sigge har fått 
information hur föreningar kan vara delaktiga, det finns tre olika alternativ. Byalaget kan tänka sig 
hjälpa till med renhållning runt butiken, dela ut flyers och hålla allmän ordning. Eija har åtagit sig att 
vara till extra hjälp. 



Lifvs söker ny butikschef, ansökan har vi delat på vår facebooksida. Våra förhoppningar är givetvis att 
tjänsten blir tillsatt.  

§8 REKO-träff 
Hanna informerar om REKO-Träffen som Mjöbäcks Sparbank ska hålla den 22 oktober. Sista 
anmälningsdagen för säljare är den 1 oktober, bra om vi kan lägga ut en påminnelse om detta. Även 
bra om vi via våra kanaler kan dela information om REKO-Träffen, så att ingen missar detta. Det 
kommer finnas ett stort utbud av närproducerad mat. Byalaget kan inte komma på några mer säljare 
som kan kontaktas.  

§9 Återträff Trivselbygdstidningen  
Sofia och Roger har varit på återträff med dem som arbetat med årets upplaga av 
Trivselbygdstidningen. Träffen anordnades av Mjöbäcks Sparbank, den hölls i Öxabäcks bygdegård 
och det bjöds på mat från Bexells Skafferi. Byalagen fick dela på annonsöverskottet från 
tidningsförsäljningen samt ett extra bidrag från Mjöbäcks Sparbank. Man diskuterade även årets 
upplaga av tidningen. Datum för uppstartsmöte av nästa års upplaga är preliminärt bokat den 12-13 
februari. Christer Everås och Lena Ferm Hansson gästade och berättade om Trivabs planer. Trivab ska 
se över möjligheterna om större tidningsbingar till populära turistmål där tidningarna tar slut fort, 
som vid Gräne gruva och Bertas camping.  

§10 Skogssällskapet 
Oskar Mårtensson från Skogssällskapet har kontaktat Sofia. De ska komma och röja vid 
industriområdet. Inget exakt datum, men ungefär vid älgjakten. De vill ha byalagets hjälp att 
informera att deras arbete ska ske, så de är tacksamma om folk håller avstånd. Han meddelar 
närmare när han har ett datum.  

§11 Tomtepromenaden 
Hembygdsföreningen har valt att ställa in tomtepromenaden på grund av covid-19. Kan vi göra något 
annat? Förslag att göra ett slags lotteri som är kopplat till antalet varv man går på Näset. 
Tipspromenad runt Näset under en viss period. Vi funderar och tar upp våra idéer till nästa möte.  

§12 Övriga frågor 
- Samverkanssamtal ”Träffpunkten” i byarna. Vi har inte hört något från kommunen kring 

Träffpunkten som skulle börjat i våras. Sofia tar kontakt med kommunen för att se vad som 
kommit emellan och när det kan komma ske.  

- Sociala medier. Vilka gränser ska vi ha kring delningar av inlägg från andra 
företag/föreningar? Vi har ett nära samarbete med Lifvs så det är naturligt att vi delar 
relevanta inlägg från dem. Annars är det gemensamma beslutet att vi delar den information 
som gynnar byns utveckling, så som jobbannonser, husförsäljningar och tillställningar i byn 
som inte byalaget anordnar. 

- Gran till jul. Vi behöver efterfråga en gran till byn, Sofia lägger ut en efterlysning på 
facebook om någon har en fin gran som kan bli årets julgran. Sigge hör sig omkring.  

- Spegeln Vi diskuterar förslag på ämne att skriva om i nästa nummer av Spegeln. Följande 
förslag togs upp:  

• Skriva något i Lifvs att vi behöver handla där för att behålla affären. 
 Även informera kring att det finns övervakningskamera i butiken. 
• Årets frivillighetsarbetare 
• Eventuell tipspromenad eller liknande till jul 
• Nya ägare på campingen 
• Friskolan 



• REKO-träff 
• Erik Johansson, Stockholm. 
• Sahlins 
• Diana, målning 

- Belysning kyrkbyn. Margaretha och Sofia, Kommunfullmäktige träffades igår där punkt 2 
röstades igenom. Det kommer sättas upp belysning i kyrkbyn, men inte säkert att stolparna 
blir placerade på exakt samma ställe. Det kommer dock inte hinna åtgärdas innan årsskiftet. 

§13 Nästa möte 
Nästa möte blir tisdag 10 november kl. 18.00 hemma hos Sofia.  
 
§14 Mötet avslutas 
Sofia förklarar mötet avslutat. 
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