Styrelsemöte Holsljunga Byalag 9 februari 2021 kl. 18.00
Närvarande: Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson, Hanna Karlsson,
Sofia Lindgårde, Susanne Johansson, Roger Abrahamsson
Frånvarande: Gäster: §1 Mötet öppnas
Sofia öppnar mötet som hålls digitalt över Teams.
§2 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Sofia läser upp mötesprotokollet från föregående styrelsemöte som hölls 10 november.
§3 Skolan
Ann-Margreth berättar hur läget ser ut i skolfrågan, där det nu finns två parallella spår.
Första spåret är friskolan, där friskolegruppen nu skickat in en ny ansökan till
skolinspektionen. Den första ansökan som avslogs, men överklagades, har beviljats
prövningstillstånd i kammarrätten. Det andra spåret är skolfrågan för södra delen av
Svenljunga kommun. Byalagen i söder har enats om ett förslag i politiken som lyftes som ett
svenljungaförslag. Kommunkansliet valde dock att istället ta förslaget som en skrivelse,
eftersom skolfrågan är högaktuell. I ett av BUNs mötesprotokoll och i BT framfördes det att
kommunen och byalagen kommit överens i ett gemensamt förslag, vilket inte stämmer. Som
svar på detta skrev skolgruppen ihop en skrivelse som publicerats på sociala medier och i
tidningen.
Positivt är att kommunen backat på tomställningen efter det informationsmöte med elevers
föräldrar, där föräldrarna på ett bra och genomarbetat sätt presenterade sina tankar och
frågeställningar. Kommunen har lovat att kommande utredning kring var skolan i
högvadsområdet ska stationeras kommer vara helt objektiv och man kommer inte lägga
någon vikt vid friskoleansökan.
Skolgruppen fortsätter bevaka skolfrågan och bibehåller dialogen med kommunen,
befolkningen och medier.
§4 Försäljning fastigheter Svenbo
Svenbo ska sälja lägenhetskomplexet på Gamla Järnvägen 2 samt 5A-D. Fastigheterna ligger
ute till försäljning med utgångspris 2,5 miljoner kronor. Vore bra om vi kan försöka locka en
lämplig köpare. Vi behöver fundera på vad vi ska göra med de pärmar och diverse saker som
hembygdsföreningen förvarar i kommunhuset. Sofia har för sig att det finns en muntlig
överenskommelse om att hembygdsföreningen får nyttja de lokalerna för förvaring. Sofia ska
ta hjälp av Anna-Karin för att se om de kan få mer information om det och kontakta
kommunen.

§5 Tomter Stråvi/Ljungsjön
Sandra har inget nytt att meddela sedan mejlen hon skickat ut. Man ska avlägsna stubbar
och göra en ansökan om att leda om bäcken, så att man kan ta bort den lilla kullen för att få
mer sjöutsikt. Ulrika Nilsson på kommunen har efterfrågat åsikter om kullen från boende i
Holsljunga. Sandra tror att kommunen kommer göra i ordning en enkät som man kan
besvara. Information om försäljning kommer först om några månader. Vi inväntar ytterligare
information.
Peter har inte hört av sig ytterligare angående tomter vid Ljungsjön.
§6 Lifvs 1 år
Lifvs har ettårsjubileum i vår, som de kommer uppmärksamma med specialerbjudanden. Om
byalaget ska göra något i samband med firandet kan Lifvs bistå med vissa saker som kan
behövas, men de kommer inte hjälpa till att anordna något. Förslag att göra något i samband
med Mjöbäcks Sparbanks skräpmarsch som kommer att ske i april eller i samband med
utdelningen av Trivselbygdens tidning som brukar ske i maj. Beslut tas att vi avvaktar och
bestämmer längre fram om byalaget ska göra något i samband med jubileet och i så fall vad.
§7 Inför Årsmöte
Susanne meddelar att hon vid årsmötet avgår från styrelsen, men kommer finnas tillgänglig
för att hjälpa till vid aktiviteter och liknande. Valberedningen tittar på ersättare, om vi har
föreslag tar de hjärtligt emot dem. Årsmötet kommer troligen bli i april/maj då
restriktionerna förhoppningsvis lättat så vi kan anordna mötet utomhus. Alternativet är att
bjuda in till ett digitalt årsmöte. Vi avvaktar och ser hur situationen ser ut längre fram.
§8 Valborg/Frivilligarbete
Sofia lyfter frågan hur vi ska fira valborg och utse årets frivilligarbetare. Det är svårt att
planera något i dessa tider. Förslag att göra ett likanande koncept som förra året. Vi behöver
fundera på årets vårtalare och pris för årets frivilligarbetare. Förslag till vårtalare och årets
frivilligarbetare diskuteras. Beslut tas att vi funderar på var sitt håll och presenterar våra
förslag längre fram.
§9 Revidering av byalagets mål och visioner
Genomgång och revision av byalagets mål och visioner sker. Små förändringar görs men i
stort är byalagets mål och visioner desamma som 2009.
§10 Övriga frågor
- Bänkar utanför Lifvs. Sofia ansökte om byalagspeng för finansiering till parkbänkar
att placera utanför Lifvs. Ansökan avslogs då kommunen ansåg det är Lifvs
ansvarsområde. Avslogs gjorde även ansökan för inköpet av hjärtstartare som Sofia
hjälpte de nya campingägarna med. Sofia har varit i kontakt med Emelie Romland för
att skicka in ansökan på nytt enligt de kriterier som kommunen kräver.

-

Minne av Leif Gustafsson. Vad ska den minnesgåva efter Leif Gustafsson som
byalaget fick användas till? Förslag att beställa en sittbänk på gärdet. På den ska det
framgå att bänken är till minne efter Leif. Varför bänken ska placeras på gärdet är för
att många går där och det finns ingen sittmöjlighet längs med sträckan.

-

Trivselbygdens tidning, förslag artiklar. Sandra, Sofia och Ann-Margreth ska delta på
torsdagens uppstartsmöte för årets upplaga av Trivselbygdens tidning. Den anordnas
av Mjöbäcks Sparbank och i år blir den digital. Bra om alla funderar på innehåll för
artiklar för Holsljungas sidor. Meddela Sofia tankarna som hon sedan sammanställer
och skickar till Katarina på STT.

-

Pyttebanan, status. Byalagen har skrivit på att avtal om vad de ska åtaga sig i arbetet.
Summan på 800.000kr har mottagits efter försenad utbetalning av kommunen. Vad
som nu uppkommit är att kommunen ska anlägga ett nytt avloppsverk och eventuellt
ett nytt vattenverk i Fäxhult. Något som inte har nämnts i tidigare dialog. Det finns
inga planer på när i tiden detta kommer ske och det verkar heller inte vara
budgeterat för. Just nu är statusen oklar då byalagen inte kan påbörja något arbete
innan kommunen har sina planer klara.

-

Ansökan byalagspeng. Sigge ansöker om byalagspeng för välkomstskyltar. Förslag att
vi frågar folket i byn om fina kort på sjön. Förslag är också att låta en konstnär skapa
skyltarna, då det är svårt att få tag i kort med de kvalitéer som krävs. Förslaget
godkänns och Sigge försöker få kontakt med en konstnär. Han kan då använda en bild
på Holsjön som mall för målningen.

-

Projekt med BT. Den 23 februari vill BT komma till Holsljunga och informera om sitt
projekt. De kommer vara ca 2-3 personer. Vi föreslår istället ett digitalt möte, så att vi
inte utsätter oss för någon smittorisk.

-

Innehåll Spegelen. Förslag att intervjua Gert Liljerup, han har många minnen och
anekdoter om Holsljungas bandyförening.

-

Uppvaktande nya företagare. Beslut tas att vi ska uppvakta nya företagare som
kommit till byn, vi håller utkik på när de drar igång sina verksamheter och uppvaktar
dem då.

§11 Nästa möte
Nästa möte blir 30 mars kl. 18.00.
§12 Mötet avslutas
Sofia avslutar mötet.

