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Bertas Camping – Byahuset tar över ansvaret
över Bertas Camping medan Byalaget är
ansvariga gentemot NCC.
Bengt och Paula försöker få till en lista med
personer som kan tänkas sköta städningen
ifrån September fram till nästa år.
Sofia har ringt NCC’s handläggare och klarlagt
hur det ser ut med indexuppräkningen som
finns med i kontraktet men som inte tagits
hänsyn till vid fakturering.
Medborgarhuset i Frölunda. Sigge och Sofia var
där och representerade Holsljunga.
Vi fick 2.297:- = Annonsöverskott ifrån
tidningen.
Genomgång av broschyren, lådorna är för små
och det kollas över hur de kan se ut. Sigge har
kollat med Metro om deras lådor, men de var
borta.
De vill ha in förslag på företagssatsning i
bygden. Vi nominerar Lena Andersson. AnnMargreth försöker få tag i Lena och få svar på
div. frågor
Uppstartsträff den 7-8 Feb 2020 på Vitan i
Falkenberg
Den 28/9 kommer vi att ha vår årliga
höstmarknad. Sigge har ringt in och fått positiv
respons ifrån 23st knallar. + ev 2 till. Hem o
skola. Ann-Margreth har kollat med en som
säljer barnkläder.
Sigge kollar om några ”grabbar” kan sätta upp
det stora vita tältet.
Vi sätter upp ett anslag om nästa års
fotokalender.
Sofia kollar med BT och STT för ett reportage
”inför” marknadsdagen. Sofia och AnnMargreth möter dem och diskuterar vad som
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ska föras fram.
Toaletten i ”forkninglokal” kan användas.
Möte i Sexdrega Tis 24/9 kl.18.30 Sofia, AnnMargreth och Sigge går.
Deadline inför nästa tidning är 30/9
Förslag om att ge ut tre tidningar per år. Göra
dem lite mindre. Sofia undersöker hur det kan
se ut.
Sigge har bett kommunen om svart duk att
lägga i slänten vid korset för att förhindra
ogräs
Livfs – är ett AB som hört av sig ang.
obemannad affär i Holsljunga och undrar hur
vi ställer oss till detta och vi är positiva inom
styrelsen.
Vi har inte fått in några förlag om vår skylt om
”Välkommen till Holsljunga”. Sigge kollar med
Terro Niskanen hur mycket han vill ha för att
göra två skyltar.
Sigge har talat med Svenbo igen ang.
”brandstation” som vi vill ha till förråd. Vi har
stått på ”kö” i snart år. Han fick till svar att
Svenbo inte behöver ha någon kö.
Sigge är ute och kollar efter gran.
Badplatsen – Samhällsbyggnadsnämnden har
beslutat att tillgänglighetsanpassa badplatsen
enl. en skrivelse som har skickats till AnnMargreth.
Lekplats på stranden. Markus Bylander har
tipsat om ett möte med Kjell på Glasets hus för
att kolla hur de har gjort för att få till sin
lekplast.
Nästa möte bestämdes till den 8/10 ev. på
Glasets hus enl. ovan. Kl. 18.00
Susanne Johansson
Sofia Lindgårde
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