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Bertas Camping – Byahuset tar över ansvaret och
tar förtjänsten för Bertas Camping medan
Byalaget är ansvariga gentemot NCC och behåller
Swishpengar ifrån gäster.
En ny lista för 2020 fram till Maj är utdelad. Bengt
kommer att ha kvar visst ansvar.
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 tidigare. Sofia gör en faktura och
skickar till NCC. De får återkomma med
synpunkter i efterhand.
Uppstartsträff den 7-8 Feb 2020 på Vitan i
Falkenberg
Bybor och byalag i Högvad kommer att bli
inbjudna till en träff med kommunen. Tjänstemän
och politiker. Mer info kommer efter nyår.
Vi ska anmäla till kommunen om hus som vi
tycker är i dåligt skick, för att de ska kunna trycka
på dess ägare att åtgärda befintliga problem. Ett
brev har skickats till kommunen av Anna-Karin
Lindegårde.
Senaste numret som har kommit ut var TOPPEN!
Förslag om att ge ut tre tidningar per år. Göra
dem lite mindre. Sofia undersöker hur det kan se
ut. Blir svårt att få ihop tre.
För dem som vi skickar till betalar idag 100:- den
avgiften behöver höjas till 200:- info’n kommer i
nästa nummer och gäller därifrån.
Roger har fixat med marschaller, Bengt-Göran har
fått dem + faktura.
Muggar kommer Byalaget att bistå med.
Sofia, Ann-Margreth, Susanne,
Startar kl.14.00, Vi träffas kl.10.00 vid slingan
och sätter upp presening.
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Byalaget vill att styrelsen i byahuset ska tänka på
att göra köket användbart till hemkunskapskök/
utbildningskök. Paula tar med frågan
Ansökningar gällande Friskola/Friförskola är
kostsam och gruppen frågar om de kan ”låna”
pengar ifrån Byalaget. Om ansökan inte går
igenom, får vi räkna med att inte få tillbaka
pengarna. Det rör sig om ca: 60.000:Vi har fått in intresse ifrån föräldrar till 44 barn
för skolan och 16 till förskolan. Vi förväntar oss
fler.
Vi får sätta upp en magnettavla på Lena’s Gym för
att få ut information. Lena får meddela hur stor
den ska vara.
Skolgruppen, med Terese Söderlind och Johan
Claesson ska bjuda in till ett möte med Tommy
Fock ifrån kommunen.
Det saknas lägenheter till sökande i Holsljunga.
Dags för ett stormöte med boende i Holsljunga för
att diskutera boende, skola, och hur vi går vidare.
Sigge har bett kommunen om svart duk att lägga i
slänten vid korset för att förhindra ogräs. Vi
köper in det själva.
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. Sigge och
Fredrik Dahl ifrån kommunen har talat med
”grannar” till där vi vill ha den och alla är positiva.
Boden är ca: 25m².
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. Det behöver ansökas om bygglov
och talas med vägverket. Detta kan vi ansöka
byapeng för. Förslag tre 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.
Fotokalendern är klar. Intresset är betydligt
svalare i år. Vi får hjälpas åt att sälja dem. De
finns i byahuset.
Inför årsmöte – Januari 21 i klubbstugan
Kl. 18.00 Roger tar med Fika
Susanne Johansson
Sofia Lindgårde
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