Styrelsemöte Holsljunga Byalag 10 november kl 18:00
Närvarande: Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson, Hanna Karlsson, Sofia
Lindgårde, Susanne Johansson, Roger Abrahamsson

Frånvarande: §1 Mötet öppnas
Sofia öppnar styrelsemötet som hålls digitalt över Zoom.
§2 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Sofia läser igenom mötesprotokollet från styrelsemötet 29/9.
§3 Pyttebanan
Imorgon onsdag 11/11 ska Sofia tillsammans med representanter från Överlida byalag och
Svenljunga kommun träffa Christer på Star Trading. Då ska man gå igenom ett preliminärt
förslag för kostnader och arbete kring Pyttebanan. Kommunen vill ta ett beslut den 23
november men kan eventuellt sträcks sig till månadsskiftet. Vi har fått ta del av förlaget där
åttaganden och ansvarsdelar presenteras.
§4 Skolan
Friskolegruppen har formulerat och skickat en överklagan till barn- och
utbildningsförvaltningen. Om den avslås kommer man att ansöka en gång till, om det blir så
sker den ansökan i januari. Ann-Margreth har kontaktad av gruppen som arbetar med
skolsituationen i söder. Hon blev tillfrågad om byalaget kan diskutera och presentera vart de
står i frågan kring en enda skola i södra delen av kommunen. Givetvis är vår största vilja att
friskolan ska få godkänt, dock är det inget som är klart än och därav behöver vi uttala vår
vilja om det så inte blir en friskola. Diskussion förs och beslut tas att vi stödjer förslaget av
skola i högvadsområdet, men vår högsta prioritering är friskola i Holsljunga. Ann-Margret
informerar friskoleruppen innan hon lämnar vår ståndpunkt.
§5 Tomter Stråvi/Ljungsjön
Avverkningen är påbörjad. Dock verkar det som kommunen inte tänker avverka/gallra
området mellan 154:an och Holsjön. Något som är viktigt för att tomterna ska få fin
sjöutsikt. Sandra har börjat bearbeta kommunen för att de även ska ta ner på det området,
fått svar att det är en skyddszon och måste stå orörd till minst maj/juni. Beslut tas att Sandra
ska kontrollera uppgifterna med Oskar Mårtensson (Skogssällskapet), kanske finns det någon
annan lösning. Även Trivab och stiftelsen är måna om att avverkning/gallring sker på
nämnda området. Kön för tomterna har inte öppnats, kommunen återkommer om det i
början på 2021.
Förslag att sätta upp en större skylt utmed 154:an för att exponera tomterna mer. Sandra tar
upp detta vid tillfälle med kommunen.
§6 Underhåll hjärtstartare
För fem år sedan sattes det upp två hjärtstartare i byn på initiativ av Margaretha och Gösta,
de finns vid idrottshallen och byahuset. Margaretha har uppdaterat dem en gång om året,
det måste även bytas batterier efter 5 år. Det finns pengar över sedan insamlingen så att det

täcker denna kostnad. Hon har frågat om vi kan ta över ansvaret efter detta år. Beslut tas att
vi tar över underhållet av dem fr.o.m. 2021.
§7 Projekt med BT
Sofia informerar att mötet som var inplanerat med Borås Tidning under gårdagen ställdes in
pga. de nya restriktionerna kring covid-19. Vi avvaktar tills läget blir bättre och bokar om
mötet med BT.
§8 Julhälsning från styrelsen
Sandra och Sofia har pratat om en julhälsning från styrelsen till byn. En bra idé tycker alla. Vi
samlas vid granen på måndag 23/11 kl. 17.30 för att spela in en julig hälsning.
§9 Revidering av byalagets mål och visioner
För att revideringen ska bli effektiv och genomarbetad ska alla till nästa möte läst igenom
byalagets mål och visioner. (http://www.holsljunga.se/wp/?page_id=190)
Vi noterar våra synpunkter och tar upp dessa på nästa möte då revideringen sker.
§10 Övriga frågor
- Beställa bänk till Lifvs. Förslag att ansöka om bidrag för att få bänken finansierad av
byapengen. Beslut tas att vi testar, Sofia skickar in ansökan. En sittbänk samt ett
kombinerat bord- och sittbänk.
-

Minne av Leif Gustafsson. Familjen har i begravningsannons önskat att man ska
skicka minnesgåva till byalaget eller hembygdsföreningen. Vi beslutar att skänker
2000kr till minne av Leif till hembygdsföreningen.

-

Tomtepromenaden. Hembygdsföreningen hade tidigare bestämt att ställa in
tomtepromenaden. Nu har man istället tänkt om och ska göra en variant av den
istället. Man ska få gå tomtepromenaden när man vill mellan 29/11-13/12. Det
kommer sitta uppe en tipspromenad runt Näset, vinsterna lottas ut. Det är Star
Trading, Mjöbäcks Sparbank och Lifvs som sponsrar med vinster.
Hembygdsföreningen kommer bjuda på glögg vid campingen mellan kl. 14.00–15.00
vid tre tillfällen, 29/11, 6/12, 13/12.

-

Nya ägare på campingen. Sofia har träffat de nya ägarna till campingen. Hon har
hjälpt dem att beställa en hjärtstatare samt ansökt om byapengen för det. Hon har
även gjort intervju med dem till Spegeln.

-

Gran till jul. Den 21/11 kl. 10.00 anländer granen till byn. Den ska sättas upp och
utsmyckas.

-

Boden i korset. Det finns två intressenter av att köpa boden. Vi får se vad som
händer.

-

Belysning på näset. Sofia pratar med Överlida byalag när hon träffar dem imorgon.
Hur lång tid det tog det? Hur lades arbetet upp? Sponsring? Vad kostade
belysningsdelen? Hon tar reda på så mycket som möjligt.

-

Avregistrering moms. Vi är inte momspliktiga längre så Sofia avregistrerar föreningen
för det.

-

Publicering i tidningar. Fått önskemål att vi borde vända oss till tidningar för att de
ska skriva om oss. Det har hänt väldigt mycket i Holsljunga det senaste och det borde
folk få veta. Det är jättekul att initiativ kommer från andra invånare i bygden som
också skickat in tips till tidningar. Då vi har projekt på gång med BT avvaktar vi för att
se vad det ger.

-

Luciafirande. Konfirmanderna har luciafirande i kyrkan den 13/12. Sändning live för
att hålla restriktionerna. Vi har fått förfrågan om vi kan köra livesändning på våra
kanaler för att få en större publik. Alla positiva till idén så Sofia kommer att vara där
och sköta det digitala.

-

Julutsmyckning korset. Ann-Margreth föreslår att använda någon slags belysning för
julutsmyckning i korset. Kanske kan Star Trading bistå med det om de får ha lite
reklam det. Sofia frågar när hon har kontakt med Christer.

-

Välkomstskyltar är beställda. Sixten informerar att välkomstskyltarna nu är
beställda. Själva skylten är 90x120cm, den sätts sedan upp på stolpar så att det totalt
får en höjd på ca 2,5m.

§11 Nästa möte
Nästa möte blir i januari. Sofia skickar ut inbjudan.

§12 Mötet avslutas
Sofiaförklarar mötet avslutat.

