Byalagsmöte 5 maj 18:00
Bjänsered
Närvarande: Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson, Susanne Johansson, Sofia Lindgårde, Hanna
Karlsson, Paula Weinehammar
1. Mötet öppnat
2. Sigge hälsar Hanna välkommen till styrelsen
3. Hanna väljs till att justera protokollet
4. Genomgång av förra mötets protokoll 21/1:
Inför årsmötet: årsmötet framskjutet
Valborg: det blev inget vanligt valborgsfirande vid campingen, utan ett digitalt på facebook
och hemsidan. Kul med all fin respons!
Bostadsenkät: Sedan förra mötet har vi haft ute en enkät om framtida byggnation. Enkäten
var utformad likt Älekullas. 81 svar inkom. Sammanställning av svar gjord och skulle varit
med på årsmötet. Finns utlagd på vår Facebook-sida och hemsida. Samtal förs med Mjöbäcks
Sparbanks Stiftelse för Utveckling i Trivselbygden om framtida samarbete.
5.

Skolan, status. Sofia berättar hur långt friskolegruppen kommit. Ansökan inskickad till
Skolinspektionen i januari, i nuläget inväntas kommunens yttrande till Skolinspektionen.
Slutgiltigt besked om tillstånd kommer någon gång mellan juni-augusti.

6. Hemsidan. Sigge har pratat med Leif J om hur man kan matcha hemsidan mer med vår
facebooksida. Önskemål om att ha ett bildspel på förstasidan. Sofia mailar Leif och kollar
möjligheter.
7. Trivselbygdens Tidning på gång, finns att hämta på Mjöbäcks Sparbank 28 maj
Byalaget kommer stå på Bertas Camping och lämna ut tidningar samt bjuda på fika lördag 30
maj Kl 10 -12
Fikaansvarig: Susanne
Hämta tidningar: Hanna
8. Obemannad turistbyrå på Bertas Camping. Vi har tidigare diskuterat med Emelie Romland att
det passat bra med en slags turistbyrå på Bertas Camping då mycket folk stannar till där. För
att sätta upp en ny skylt behövs tillstånd från Vägverket. Sandra har pratat med Kristoffer B
(landsbygdsutvecklare) om frågan och fortsätter samtala för att se hur vi kan få en bra
lösning.
9. Spegeln: Manusstopp var 30/4. Sofia berättar om tankar vad som ska vara med i nya numret.
Vi diskuterar vad som ska vara med från Byalaget.
10. Skräpmarschen: Initiativ från Mjöbäcks Sparbank, hölls helgen 18-19 april. Gemensam
aktivitet i alla Trivselbygdens byar. Byalaget har erhållit 2500 kr från banken som tack.
Skolan/förskolan har också varit ute och städat, vi vill ge vårt bidrag om 2500 kr till dem.
Sigge pratar med Annika på förskolan om hur vi kan ge dem något.

11. Skolan fototävling: Sofia berättar om idé att skolan ska ha fototävling och att vinnaren får sin
bild på omslag på Spegeln. Sofia frågar Ann-Margreth på skolan vad hon tror.
12. Höstmarknad – hur gör vi? Vi bestämmer oss för att vi tar ett slutgiltigt beslut i slutet av
augusti. Preliminärt lördag 3 oktober kl 10-13
Sigge kollar med knallar som varit med tidigare. Bättre att förbereda för att det blir av om
restriktioner släpper, än att lösa med kort varsel.
13. Årsmötet: Viktigt att få till ett årsmöte inom snar framtid.
Kollar upp digitala möjligheter för de som inte kan eller vill komma.
Vi bestämmer oss för att hålls årsmötet på Dansbanan Söndag 7 juni kl 14:00 Sigge kollar om
dansbanan är ledig.
Mötet kommer hållas ihop med Byahuset, Paula kollar om datumet passar med Byahusets
styrelse också.
Sandra gör en ny inbjudan och dagordning, en kortare variant med endast nödvändiga
punkter så att vi kan hålla mötet kort.
Sandra kollar med Daniel C om han vill vara ordförande på årsmötet.
14. Skyltar. Vägverket har mycket restriktioner kring vad man får sätta upp för skyltar.
Holsljungaskyltar; vi diskuterar motiv. Foton eller målat? Om vi har två fina kort kanske
Daniel på DS Tryck kan hjälpa oss. Sigge kollar upp detta.
15. Sandra berättar om byggnationen, Hon har pratat med Tomas Andrén (Mjöbäcks Sparbanks
Stiftelse för Utveckling i Trivselbygden) om status i Holsljunga/Älekulla
Projektet i Älekulla har planen för 2 parhus, 4 lägenheter. Intressenter måste teckna sig för
att byggnationen ska dra igång. Förhoppningsvis kan vi få till en liknande byggnation här.
Sandra har också pratat med Julia Lindahl på kommunen om hur detaljplanen för området
Stråvi 1:6 (bortanför dansbanan). Efter granskning av detaljplan ska deras konsult göra
justeringar utifrån inkomna synpunkter. Den bör ha kommit tillbaka nu ungefär, därefter
hålls möte med politiker för att godkänna detaljplanen– detta beräknas ske före semestern.
Kommunen har tagit del av vår sammanställning från bostadsenkäten, det är ett bra underlag
för att påvisa att det finns intresse för nybyggnation i Holsljunga.
Vägar, VA, lantmäteri etc tar lång tid, i början av nästa år kanske vi kan börja om vi har tur.
Sandra kollar med Andrén om man kan söka bidrag i förtid, då en stor del av projektet med
Stiftelsen bygger på statliga bidrag. Man vet aldrig hur länge bidragen finns.
Tanke om nybyggnation på tomt på Sjövägen för att få igång byggnation snabbare, men den
är klassad som grönområde och tar längre tid att planändra än Stråvis nya område.
16. Sigge pratat med Oskar M angående att ta bort virke som ligger runt om på Näset efter
röjning i vintras. Detta har nyss påbörjats.
17. Nästa möte: vi beslutar om ett kort möte 30 maj på Bertas strax före 10 när vi ändå ses.
18. Mötet avslutas.

Sekreterare: Sofia Lindgårde

Justerare: Hanna Karlsson

