Styrelsemöte Holsljunga Byalag 17 augusti kl 18.00
Närvarande: Sandra Bengtsson, Hanna Karlsson, Susanne Johansson, Sigge Bengtsson, Roger
Abrahamsson, Sofia Lindgårde, Ann-Margreth Karlsson
Gäst: Jimmy Björklund
§1 Mötet öppnas
§2 Val av sekreterare och justerare
Sofia väljs till sekreterare och Sigge justerar.
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Uppläsning av föregående mötesprotokoll, ok!
§4 Trivselbygdscyklisterna
Under sommaren fick Sandra information om att Jimmy ville komma på vårt nästa
styrelsemöte för att prata om Trivselbygdscyklisterna. Det är en grupp med cyklister från
Trivselbygden som vill göra sammanställning över vilka cykelvägar och vandringsleder som
finns här, för att få fler att upptäcka vår fina natur. I många av de andra byarna är flera
personer involverade och Jimmy vill få hjälp av Byalaget att hitta fler personer som vill vara
delaktiga i projektet, kontakt med markägare och även hur vi gemensamt kan marknadsföra
möjligheterna till cykling och vandring i Trivselbygden. Prioriterat är vägar runt Holsjön
Susanne pratar med Frank om hur han kan hjälpa till och Sofia pratar med Christer Everås.
Jimmy pratar med Christer Everås och Peter Algebäck och bjuder in dem till ett nytt möte
med mer information för att se hur vi går vidare.
§5 Pyttebanan
Under sommaren blev Sofia kontaktad av Christer Johansson (Star Trading) ang gemensam
satsning tillsammans med Överlida för att färdigställa ytterligare en etapp av Pyttebanan.
Styrelsen är enig om att det är en positiv satsning och Sofia får i uppgift att hålla kontakten
med Christer för vidare arbete.
§6 Höstmarknaden
Vi tog beslutet före sommaren att avvakta till Augusti för att se status vad gällande
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då inget förändrats vad gäller smittspridningen
och reglerna kring evenemang så måste vi ställa in marknaden! Sofia lägger ut information
på hemsida + facebook och Sigge pratar med knallarna som är tillfrågade.
§7 Skolan
För information: Friskolegruppens ansökan till Skolinspektionen avslogs i juni och gruppen
har under sommaren jobbat med diverse olika metoder för omprövning. Överklagan ska
skickas in till Förvaltningsrätten 17 augusti, man har tagit hjälp av advokat.

Byalaget behöver jobba parallellt med förhoppningen om att överklagan ger resultat men
också vilken plan B vi har. Övriga byar i Kindaholm och Högvad för gemensamma samtal för
hur vi ska förhålla oss till kommunens föreslagna skolplan i framtiden.
§8 Tomter Stråvi/Ljungsjön
Detaljplanen över Stråvi antogs i början av sommaren och inga överklaganden inkom.
Vi har dock fått information om att investeringsbudgeten inte ska antas förrän i November.
Synd att kommunen inte jobbat parallellt med detaljplan och budget!
Sandra har varit i kontakt med kommunen och legat på för att få arbetet att gå snabbare.
Hon har också ställt frågan vad gäller kostnad för tomter, VA-anslutning osv.
Byalaget blev också under sommaren kontaktade av Peter Karlsson som äger tomter vid
Ljungsjön om hjälp/stöttning av oss för att kunna stycka av tomter på sin mark. Han har
tidigare sökt förhandsbesked. Byalaget ställer sig positiva och ska försöka hjälpa Peter
framåt för avstyckning. Sofia och Sandra håller kontakten med Peter.
§9 Nominering årets företagssatsning
Mjöbäcks Sparbank vill ha in nomineringar till tävlingen om årets företagssatsning senast
31/8. Styrelsen beslutade att nominera Lindåsen Gård, för sin satsning på gårdsbutik. Sigge
kontaktar dem för att besvara frågeformuläret som hör till tävlingen.
§10 Lifvs
En del av överskottet från Lifvs ska gå tillbaka till byn. Byalaget behöver hjälpas åt att komma
på ett sätt där vi kan stötta upp verksamheten, för att motivera att vi får en del av
överskottet.
§11 Övriga frågor
•

I september firar Lifvs 6 månader och vi tänker oss någon form av firande, mer info
kommer.

•

Priset för årets frivilligarbetare sköts upp i och med det inställda valborgsfirandet i
våras. Styrelsen har nu beslutat om vem som ska ta emot priset. Priset planeras att
uppmärksammas på evenemang ihop med Lifvs i september.

•

Sofia berättar att Byalaget har fått in Swish ca 4000 kr + 400 kr i kontanter som extra
bidrag från nöjda besökare på Bertas Camping!

•

9 September kl 18 är det återträff för årets upplaga av Trivselbygdstidningen i
Öxabäck. Sofia och Roger åker, Sofia anmäler till Lena på banken.

•

Finns det möjlighet att ha större tidningsställ ute i Gräne Gruva? Hanna som fyllt på
med Trivselbygdstidningar och Turistbroschyrer upplever att det tar slut väldigt fort.
Sofia kollar med TRIVAB.

•

Ska vi kommunicera på annat sätt än mail? Hanna föreslår Whats App, hon ska
undersöka möjligheterna.

•

Elljusspår på näset? Sofia kollar med Markus o Roxana från Överlida Byalag hur de
gick till väga med sitt.

§12 Nästa möte
Tisdag 29/9 kl 18-20 hos Sofia
§13 Mötet avslutas

