Protokoll
Möte med Lönnskogsbygdens Byalag 2001-10-21
1. Mötet öppnades av sammankallande Bengt Sandström som hälsade välkommen till möte
med Lönnskogsbygdens Byalag. Ytterligare en punkt lades till arbetsordningen; val av
justeringsmän.
2. Till ordförande för mötet valdes Maud Magnusson.
3. Till sekreterare för mötet valdes Jesper Byh.
4. Till justeringsmän valdes Georg Wall och Orwar Wehrm.
5. Arbetsordningen godkändes enligt förslag.
6. Rapporter och förslag från aktivitetsgrupperna
6.a

Byavandringsgruppen har träffats vid två tillfällen, 18/8 och före dagens möte. Gruppen
har mottagit många idéer från nyinflyttade. Bl.a. föreslår gruppen att ta fram en
informationskarta med gamla namn på hus och platser. Kartor skall göras för respektive
by. Ingalill Södergren har tagit fram förslag på en sådan karta. Kostnad för att ta fram en
sådan karta beräknas till ca. 150:- för A3-format. Sedan tillkommer kostnad för att
kopiera kartan till önskat antal exemplar. Gruppen ombeds ta fram förslag till karta och
kostnader för detta. Jaktvårdsområdet planerar också att ta fram en karta som kommer
att vara mer allmän.
Gruppen lämnar också förslag till program för byavandringar:
Elovsbyn startar med byavandring 10 juli 2002, 10 augusti anordnas vandring till
Leken, Lönnskog ordnar byavandring under 2003.
Carina Gulliksson informerar om att Skogsvårdsstyrelsen erbjuder sig att rusta upp och
rensa ”Gula leden” (Elovsbyns skola – Leken) samt sätta upp bänkar efter leden.
Skogsvårdsstyrelsen vill ha en kontaktperson bland markägarna.
Beslut: Att ta fram karta enligt Byavandringsgruppens förslag och ta fram
kostnadsförslag.
Att godkänna förslag angående byavandringar 2002 och 2003.
Att intresserade av ev. upprustning av leden till Leken vänder sig till Harriet
Härdig.

6.b

Informationsgruppen har träffats två gånger. Gruppen föreslår att sätta upp
anslagstavlor, en i varje by samt en på skolan och en på Folkets hus. Gruppen föreslår
att en kontaktperson per by utses för att diskutera var anslagstavlorna skall sättas upp.
Informationsgruppen föreslår även att ett informationsblad skall ges ut två gånger per
år. Jarl Westman presenterar ett förslag till utformning av info.blad. Första utgivning
föreslås ske senast 1/2 2002, annonser skall vara Birgitta Johansson, tel 0570-19549,
tillhanda senast 30/11 2001.
Harriet Härdig föreslås ansvara för utskick via e-post och brev, Karina Gulliksson
ansvarar för utskick via brevlådor i "byarna". Carina kontaktas av någon i varje by som
kan ansvara för utdelning.

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med ovanstående förslag.
6c.

Ledningsgruppen har ordnat organisationsnummer och har ansökt om postgiro för
Byalaget. Bengt Sandström och Solveig Jansson skall gemensamt ansöka om bidrag
från Landstinget. Ledningsgruppen föreslår att nästa möte kommer genomföras 16/3
2002 kl.14.00.
Beslut: Mötet beslutar att genomföra nästa 16/3 2002 kl. 14.00.

6d.

Midsommargruppen har inte haft något möte men Reidun Westman och Sofie Westin
har planerat ett möte 10/5 2002 för att planera midsommarfirande. Dagen före
midsommarafton föreslås att man gemensamt klär midsommarstången på Åsen i
Lönnskog. Gruppen tar tacksamt emot förslag på aktiviteter till midsommarfirande,

6e.

Pubaftonsgruppen har träffats en gång. Gruppen föreslår att man skall anordna en
pubafton 27/7 i skolan eller i Folkets hus. Gruppen kommer annonsera om detta på
anslagstavlor i byarna.
Beslut: Mötet beslutar enligt ovanstående förslag.

6f.

Påtryckningsgruppen. Ingen representant närvarande vid mötet. Under denna punkt
diskuteras bryggorna vid Siktjärn och dammen vid kvarnen. Både kommunen och
Länsstyrelsen avsäger sig ansvaret för dessa. Vad gäller bryggorna vid Siktjärn
diskuteras om Långseruds bygdegårdsförening har ansvaret för dessa eller ej. På
tryckningsgruppen föreslås fortsätta arbetet med detta. Det framkommer under
diskussionen att en sittgrupp vid Siktjärn försvunnit, om denna transporterats bort av
Bygdegårdsföreningen i Långserud eller om den blivit stulen bör undersökas av
påtryckningsgruppen..

6g.

Valborgsmässogruppen har ej träffats ännu. Någon plats för Valborgsmässofirande är
inte bestämt, men det blir en brasa någonstans i bygden på Valborgsmässoafton.

7.

Övriga frågor:
• Var vänder man sig om man vill anordna aktiviteter som ligger utanför
aktivitetsgrupperna? Aktiviteter att arbeta med under året beslutas vid årsmötet.
• Lotta Grundel efterlyser gamla kort, främst från Elovsbyn och skolan.

8. Mötet avslutades av ordföranden som tackade för god uppslutning och visat intresse.
Nästa möte med Lönnskogsbygdens Byalag kommer att hållas lördagen 16/3 kl. 14.00.
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