
Möte med Lönnskogbygdens byalag 2002-10-12 

Protokoll nr 1  
 

1. Öppnande 
 

Ledningsgruppens sammankallande Ingemar Dahl hälsade välkommen. 

 

2. Mötesordförande 
 

Reidun Westman valdes till ordförande för mötet. 

 

3. Mötessekreterare 
 

Harriet Härdig valdes till sekreterare för mötet. 

 

4. Justerare 
 

Gullan Johansson och Maj Magnusson valdes till att justera dagens protokoll. 

 

5. Dagordning 
 

Dagordningen godkändes. 

 

6. Information från aktivitetsgrupperna 
 

A Byavandringsgruppen Berga 

Bengt Sandström rapporterade att gruppen har haft några informella träffar och förberett 

arbetet genom att samla material. 

 

B Byavandringsgruppen Elofsbyn 

Harriet Härdig rapporterade att en vandring till Leken genomfördes den 10 augusti  i 

högsommarvärme. 26 deltagare anslöt sig efterhand i Elofsbyn, i Fjäll och vid Leken. I 

Elofsbyskogen gick vandringen förbi torpställena Knekthagane och Lund (Löön) och man 

besökte också resterna av en skvaltkvarn. Från Fjäll följdes en gammal, delvis igenväxt, stig 

till Mögsjön och därefter gick färden till Leken.  

 

Gruppen kommer att inbjuda till en ny enklare vandring i Elofsbyn nästa sommar men man 

avvaktar datum för byavandringen i Lönnskog. 

 

C  Byavandringsgruppen Lönnskog 

Leslie Nystedt rapporterade att gruppen samlar material och bl. a kommer att visa upp   

klockstapeln, ett soldattorp mm. Byavandringen kommer att ske den 10/7 2003. Klockslag 

meddelas senare. 

 

D Informationsgruppen 

Birgitta Johansson rapporterade att en beställning av anslagstavlorna är inlämnat till Säffle 

kommun och att anslagstavlorna kommer att vara klara i april nästa år.  

 

 



 

E. Ledningsgruppen 

Ingemar Dahl rapporterade att ledningsgruppen tillsammans med Leslie Nystedt har behandlat 

uppdraget från årsmötet om medlemsregistrering och föreslår en ändring av § 4 i byalagets 

stadgar.  

 

Leslie Nystedt framförde att han blivit felciterad i årsmötesprotokollet. Han hade inte 

föreslagit en medlemsavgift utan enbart någon form av medlemsregistrering. 

 

Nuvarande lydelse: 

§ 4 

Medlemskap 

Alla med anknytning till Lönnskogsbygden skall betraktas som medlemmar i Byalaget. 

Lönnskogsbygden omfattar nio st. byar; Botten, Elofsbyn, Fjäll, Berga, Stenbyn, Lönnskog, 

Övre Lofterud, Hällesbyn och Råtakan. 

 

Nytt förslag: 

§ 4  

Medlemskap 

Alla med intresse för att stödja Lönnskogsbygdens bevarande av historia och tradition ska på 

begäran kunna bli medlemmar. Lönnskogsbygden omfattar nio st. byar; Botten, Elofsbyn, 

Fjäll, Berga, Stenbyn, Lönnskog, Övre Lofterud, Hällesbyn och Råtakan. 

 

Mötet beslöt 

 att förslaget om stadgeändring skickas med dagens protokollet 

  

att beslut ska fattas på vårmötet och på årsmötet 

 

F Midsommarfirande 

Reidun Westman rapporterade att gruppen för närvarande befinner sig i vinterdvala men 

kommer att vakna framåt vårkanten. 

 

G Pubafton 

Ingen från PUB-gruppen fanns närvarande, men mötesordföranden rapporterade att PUB-

aftonen den 27/7 varit ett lyckat arrangemang. 

 

H Påtryckargruppen 

Monica Byh rapporterade att hon av Säffle kommun fått en skylt med ”motorfordonstrafik 

förbjuden” och kommer att få en skylt med ”camping förbjuden”. Skyltarna skall sättas upp 

vid Siktjärns badplats till våren. 

 

Lennart Andersson har på uppdrag av byalaget skickat en skrivelse till Säffle kommun om 

skötsel av Siktjärns badplats. (bilaga 1) 

 

I Svartkrutsgruppen 

Ingen från gruppen fanns närvarande på mötet. 

 

J Valborgsfirande 

Ingemar Dahl  rapporterade att riset vilar och kommer att bli riktigt torrt till våren. 

 



7. Ev. fikagrupp 
 

Solveig Jansson väckte frågan om vem som ordnar med fika till byalagets möten. Hittills har 

ledningsgruppen haft hela ansvaret. Hon gav två förslag: 

• en speciell fikagrupp bildas 

• aktivitetsgrupperna ordnar med fika var sin gång 

 

Mötet beslöt 

 att aktivitetsgrupperna är fikaansvariga för varsitt byalagsmöte enligt den 

  turordning som finns i dagens protokoll 

  

att ledningsgruppen meddelar i kallelsen i Lönnlövet vilken grupp som  

 skall ordna fika nästa möte  

  

att  det är byavandringgruppen Berga: s  tur vid vårmötet. 

 

8 Nästa möte 

 
Nästa möte hålls lördagen den 15/3 2003 kl. 14.00 i Folkets hus. 

 

9 Övriga frågor 
 

Birgitta Johansson väckte förslaget om att de pengar som kom in från byavandringen i 

Elofsbyn skulle användas till någon form av dokumentation (ev. fotodokumentation). 

Kassören Solveig Jansson meddelade att behållningen var ca 3.500 kronor. Inga beslut togs 

vid dagens möte. 

 

10. Avslutning 
 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 

Reidun Westman   Harriet Härdig 

mötesordf.    mötessekr. 

 

 

 

 

Gullan Johansson   Maj Magnusson 

justerare     justerare  

 

 

 

 

 



     Bilaga 1 
 

 

Lennart Andersson   2002-10-11 

Hjältegatan 5 

662 31 Åmål 

0532/10007 

070/6377980 

e-mail:  lennart.andersson_amal@telia.com 

 

 

 

    Säffle kommun 

    Tekniska nämnden 

    661 80 Säffle 

 

 

 

 

Ang. Siktjärnets badplats 

 

Lönnskogsbygdens byalag har vid ett antal möten diskuterat badplatsen. 

Den allmänna meningen är att underhåll och skötsel är eftersatt. 

 

Byalaget har inför 2003 års badsäsong önskemål om 

 

att bryggor mm rustas upp 

 

att en överenskommelse som innebär att bylaget ansvarar för tillsyn, skötsel 

och ordning träffas mellan kommunen och  byalaget. 

 

Kontakt i ärendet kan tagas med undertecknad. 

 

Med hälsning 

 

 

 

Lennart Andersson  

 

 

mailto:lennart.andersson_amal@telia.com

