
Styrelsemöte Holsljunga Byalag 6 april 2021 kl. 18.00 

Närvarande: Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson, Hanna Karlsson 

Sofia Lindgårde 

Frånvarande: Roger Abrahamsson, Susanne Johansson 

Gäster: - 

§1 Mötet öppnas 

Sofia öppnar dagens styrelsemöte som hålls digitalt över Teams. 

§2 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Hanna går igenom protokoll från föregående styrelsemöte som hölls 9 februari. 

§3 Skolan 

Kommunen har lämnat in sin skrivning till ansökan för friskolan. Friskolegruppen har frågat 

byalaget om lån för att täcka konsultkostnader, vilket vi kan bistå med om de inte kan hitta 

finansiärer på annat håll. Ann-Margreth kollar om de fortfarande behöver lånet. 

Kommunen har mer eller mindre bestämt sig för att det blir en skola i Östra Frölunda och en 

i Överlida. Trots löfte om att man skulle hålla en tät dialog med byalagen innan 

beslutsfattning, har man fattat beslut med mycket bristfällig dialog. 

§4 Tomter Stråvik 

Sly har röjts undan. Vi har inte hört något mer kring tomtköer eller liknande från kommunen. 

Om de inte hör av sig snart tar Sandra kontakt. Trivab var på dialogmöte med kommunen i 

mitten av mars, där man återigen påtalade att kullen måste jämnas ut.  

§5 Lifvs/Annan butik 

Lifvs har inte kommit överens med kommunen om hur avtalet om lokalen ska hävas, därför 

står den fortfarande kvar. Anderz Lindquist har tagit initiativ till att få hit en annan 

obemannad butik. Han har undersökt alternativ, både kring vilket företag och vem som kan 

sköta butiken. 

§6 Skräpmarschen 

Mjöbäcks Sparbank anordnar återigen Skräpmarschen tillsammans med Trivselbygdens 

byalag, i år 17-18 april. Vi informerar på sociala medier och anslagstavlor runt om i byn, 

Sandra ordnar anslag. Beslut tas att byalaget i sin tur lottar ut en värdecheck på 300 kr för 

handel i Holsljunga. Byalaget betalar då ut 300 kr mot erhållet kvitto från inköp på valfritt 

företag i Holsljunga. Anmälan om deltagande sker till byalagsmailen. 

§7 Övriga frågor 

- Pilotprojekt, Borås Tidning. Projektet digital landsbygd med BT, där tidningen gått ut 

med att de kommer sluta distribuera papperstidning i Holsljunga. Vi har bara hört 



negativa åsikter kring satsningen. Olyckligtvis kan det i tidningen tolkas som att 

byalaget är drivande i projektet, vilket vi inte varit eller är. Viktigt att vi 

kommunicerar att vi gör detta för att det är ett faktum vi inte kan ändra. Vi vill delta i 

projektet för att få en chans att påverka förutsättningarna, så att det blir så bra det 

kan bli. BT kommer hålla två träffar på fotbollsplan, då deltar även Högvads IF och 

Mjöbäcks Sparbank.  

 

- Hjärtstartare. Byalaget är ansvariga för hjärtstartarna, vi behöver vi se till så de är 

lätt åtkomliga. De får inte blockeras eller liknande. Ha koll. 

 

- Innehåll Spegeln. Manusstopp är den sista april. Om man har förslag till innehåll får 

man gärna meddela detta. 

 

- Uppvaktande nya företagare. Ann-Margreth har lämnat över blommor till nya 

företagare. Beslut tas att även uppvakta friskolegruppen för deras otroliga 

engagemang och arbete.  

 

- Valborg, frivilligarbetare. Förslag att inviga de nya välkomstskyltarna vid valborg 

tillsammans med uppvaktningen av årets frivillighetsarbetare. Beslutar att årets 

frivillighetsarbetare blir Bengt Josefsson. Sofia skriver ihop utkast till nominering, som 

pris får han ett presentkort på massage. Vi kan ej göra något större firande pga. 

restriktioner kring pandemin. 

 

- Årsmöte. Beslutar att vi tar årsmöte digitalt den 11 maj kl. 19.00. Sigge kontaktar 

Bosse (Byahuset Tallhaga) då det är brukligt att vi har årsmöte i samband med 

varandra. Sandra kan tänka sig att ställa upp som kassör till nästa år, Sofia meddelar 

valberedningen. 

 

- Firande Byalaget 50 år. Ska vi uppmärksamma jubileet i höst, i så fall hur? 

Förhoppningsvis har det lätta med restriktionerna och vi kan ta firandet i samband 

med höstmarknaden. Beslutar att vi beställer hem pumpafrön som byborna kan odla, 

förhoppningsvis kan de sedan ta med pumporna till höstmarknaden. Ann-Margreth 

tillser att fröna blir beställda.  

 

- Belysning kyrkbyn. Det är nu klart att det kommer bli belysning i kyrkbyn, ska vara 

klart tills mörkret kommer igen. 

§8 Nästa möte 

Nästa möte blir i samband med årsmötet, 11 maj kl. 18.30. 

§9 Mötet avslutas 

Sofia avslutar mötet. 


