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Närvarande: Monica Byh, Bengt Sandström, Ingemar Dahl, Ingela Dahl, Harriet Härdig, 
Anette Wall, Kurt Härdig, John Graue, Birgit Hellborg, Maria Lindeberg Larsson, Gunnel 
Johansson, Ove Jansson, Solweig Jansson, Maj Magnusson, Anna-Lisa Larsson, Gösta 
Karlsson, Ingrid Karlsson, Helena Johansson, Urban Olsson, Johnny Byh, Bengt Johansson, 
Kari Graue, Margaretha Tauberman 
 
 
1. Alla hälsas välkomna och mötet öppnades 
2. Till mötesordförande valdes Kari Graue 
3. Till mötessekreterare valdes Margaretha Tauberman 
4. Till justerare valdes Bengt Sandström och Kurt Härdig  
 
 
5. Mötet fick möjlighet att ställa frågor till projektledare för Långseruds fibernätet.     
   Grävarbetet och svetsning av skåpen beräknas vara klara under oktober. När det är klart kan  
   var och en beställa leverantör. Frågan om att gå samman för att enas om en leverantör togs  
   upp. Mötet beslöt att bjuda in tjänsteleverantör för att information och gav ledningsgruppen  
   i uppdrag att kalla till ett extra byalagsmöte. 
 
 
6. Kassör Monica Byh redogjorde för ekonomin. 
    Föreningen har fått kommunalt föreningsbidrag på 5 000kr. Saldo 27 019kr. Inklusive  
    kvarvarande medel från Alfastiftelsens fond 15 000kr från 2008.  
 
 
7. Informationsbroschyr 
   Kurt informerade att tryckning av Lönnskogsbygdens  
   Informationsbroschyr kommer att kosta ca 13. 000kr. 
   Turistbyrån kan stödja med 3000 kr och medel från Alfastiftelsens fond avsätts. 
 
  
8. Hemsidan   
    Harriet informerade om att hemsidan arbetas förnärvande om. 
    Nyhet är att på hemsidan lägga till om att kunna köpa och sälja  
    Ledningsgruppens mail adress ska läggas till på hemsidan. 
 
9. Utskick 
    Fyra postlådor sätt upp vid anslagstavlorna i Botten, Elofsbyn, Stenbyn och Lofterud 
    Där läggs protokoll från byalagsmöten och Lönnlövet.  
    Lönnlövet sprids via hemsidan och med hjälp av medlemmar ur vävkollektivet.   
    Protokollet sprids via hemsidan och postlådor. 
 
 
    Harriet skickar ut per brev lönnlöv och protokoll till dem som särskilt betalar porto. 
 
 
10. Harriet informerade om att vandringsledsgruppen har röjt en av lederna i september. 
      Under våren fortsätter med att röja leden till guldgruvan till våren. 



12. Information om att byalaget har tecknat en försäkring. 
 
 
13. Solveig föreslog  en ny byalagsaktivitet. Intresserade bildar en arbetsgrupp som till     
     sommaren gör en loppmarknad  
     Frågan tas upp på vårmötet. 
 
 
14. Kari föreslog filmkväll för ungdomar.  
 
 
15. Lönnskogsbygdens byalags vårmöte 20/3 kl.17.00 i Lönnskogs Folketshus  
      Ledningsgruppen ansvarar för fika. 
 
 
Ett särskilt tack till Helena Johansson som berättade om hennes mamma Silvia Olsson och sin 
forskning, skrivande och bevarande av bygdens historia i böcker och bilder. ”Hemmanet 
Lönnskog” och ”Hemmanet Stenbyn”. Just nu pågår skrivande av Hemmanet Ärtviken.  
  
 
 
Kvällen avslutades med gemensam förtäring i trivsam stämning. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
    Kari Graue 

 
Margaretha Tauberman                                                       Kari Graue 
mötesekreterare                                                                   mötesordförande 
 
 
 
 
 
Kurt Härdig                                                                          Bengt Sandström 
Justerare                                                                                Justerare 
  
     


