Holsljunga Byalag
Styrelsemöte 3:17, §25-§34
2017-06-21 Byahuset
Närvarande: Sandra Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson, Bengt Josefsson och Melinda
Gunnarsson
§23 Justerare för mötet – Melinda Gunnarsson
§24 Toftalyckan
Anna-Karin Lindgårde, Birgitta och Fredrik Höper har skrivit ihop en skrivelse till
tidningarna för att belysa vårt ställningstagande i frågan. Mjöbäck och Överlida
kommer också informeras om denna skrivelse.
§25 Byggnation
Sonja Fransson informerar om att hon har kontaktat Stefan Carlsson, Svenljunga
kommun. Han kommer ut till Byahuset den 30/6 och då ska vi passa på att visa och
informera honom om planerna vi har för Holsljunga, både då det gäller Byahuset
och nybyggnation.
Tisdagen den 20/6 var frågan uppe på Plan. Au. för information. Vi kommer att få
en inbjudan till nästa au, den 18 september. Mer info kommer.
§26 Skolan
Vi har nu fått ta del av barn- och utbildningsförvaltningens plan för skolorna och
nedläggning av Holsljunga skola. Vi tänker att vi ska kunna göra en gemensam sak
med Mjöbäck och Överlida, men att vi initialt bjuder in Holsljungas bybor till ett
informations- och diskussionsmöte. Förslagsvis onsdagen den 5/7, klockan 18:30 på
Stråvi dansbana. Ann-Margreth Karlsson kontaktar framtidsgruppen angående
detta för att få klartecken från dem om medverkan.
Ann-Margreth kontaktar Mjöbäck och Överlidas byalag och berättar om
våra planer och ber om ett gemensamt möte senare i sommar.
§27 Musikquiz
En lyckad kväll med cirka 140 deltagare. Aningen färre än de tidigare åren, men
detta tror vi berodde på att det bland annat krockade med bröllop, kalas och
långledighet. Det var 28 lag som tävlade i quizen.
Överskottet blev ca 8000:-.
Det sammanställs en lista över det som inhandlats till quizen, samt en utvärdering.

§28 Bertas camping
Vi har fått fin respons på vår dag ute på Bertas camping då det serverades kaffe och
delades ut Trivselbygdstidningar.
Bengt Josefsson har förberett och gjort fint inför midsommarhelgen.
Bengt har även sammanställt en lista för städschema resterande del av året, som
lämnas ut denna vecka.
§29 Blomster
Vi behöver plantera den vårlök som vi fått. Ann-Margreth Karlsson organiserar
detta.
Sandra Bengtsson och Ann-Margreth har köpt in fyra stora krukor till korsningen,
samt blommor som skall planteras och ställas ut innan midsommarafton.
§30 Hemsidan
Vi planerar för ett möte med Leif Johansson och representanter för byns olika
föreningar för att få information om hur vi ska kunna använda oss av hemsidan.
Bengt Josefsson kontaktar Leif om lämpligt datum för möte efter semestern.
§31 Påminnelse – Årets Företagssatsning, sista datum 30/8, samt höstmarknaden. Vi behöver
börja tillfråga våra kontakter snarast om att komma och sälja.
§32 Nästa möte – Planeras till den gången vi träffar Leif Johansson, om det inte blir för nära inpå
höstmarknad och Årets Företagssatsning.
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