
Protokoll för vid Lönnskogsbygdens byalagsmöte 2010.10.09 

Närvarande: Bengt Sandström, Ingemar Dahl, Lennart Andersson, John Graue, Maj Magnusson,  

Kurt Härdig, Monica Sandström, Alf Jansson, Rut Jansson, Ylva Liljhagen, Gustav Liljhagen,  

Jarl Westman, Alexander Craig, Hector Craig, Reidun Westman, Annette Wall, Hans Forslund, 

Ellen Stensrud, Kari Graue, Margaretha Tauberman 

 

1. Mötet öppnades 

2. Till ordförande valdes Kari Graue 

3. Till sekreterare valdes Margaretha Tauberman     

4. Till justerare valdes Annette Wall och Reidun Westman 

5. Dagordningen fastställdes 

6. Byalagets ekonomi konto 13.260kr, handkassa 421kr, väntar ytterligare 5000kr från Säffle 

kommun i föreningsbidrag. 

7. Uppdrag från årsmötet 

    a) Lönnskogsbygdens hemsida uppdateras av informationsgruppen 

      med allmän information som kan vara till nytta för bygden som exempelvis    

      bussförbindelser, bokbuss, bygdekontoret, sockenbladet, Lönnskogsbygdens föreningar. 

      Hantverkare, företag och enskilda i Lönnskogsbygden erbjuds att annonsera  

      kostnadsfritt på hemsidan (köp och sälj), övriga som vill annonsera 100kr. 

      Informationen sätts upp på byarnas anslagstavlor. 

  b) Gemensamt nyårsfirande intresserade hör av sig till Solveig. 

  c) Midsommar tas upp igen på vårmötet 

  d) Pub gruppen omvaldes 

                 e) Information om att byalaget ansökt hos trafiksäkerhetsverket att vägskyltning på  

                     riksväg 641 ses över. 

 

8.  Nytt från aktivitetsgrupperna 

    Pub gruppen:  Årets Pub afton var välbesökt,  

    Informationsgruppen: Inget nytt 

    Vandringsledsgruppen: Oklarheter kring gröna leden. 

    Bastu- och adventsgrupp: Bastukvällen genomförs som planerat den 21 november       

    Siktjärnet: information om att bryggan blev upptagen, samt att det behöver läggas på  

   mer grus under nästa år. 

 

 

9. Reidun informerade om att Lägergården under sommaren fungerat som vandrarhem  

både till enskilda och några grupper. Föreningen väntar nu på att få kontakt med Säffle 

kommun. 

 

10. Övriga frågor 

a) En artikel planerar ledningsgruppen skriva dels för att uppmärksamma lokala företagare, 

hantverkare och enskilda att annonsera på hemsidan och dels berätta om bygden. 

b) Kassören vill att byalaget inkommer med förslag till inköp, eftersom ekonomin är god. 



c) Byalaget har fått avslag av Säffle kommun på ansökan om Canon och filmduk. Säffle 

kommun önskar at vi först skall försöka söka medel via fond/stiftelse, om vi inte får något 

stöd, skulle Säffle kommun ta upp ansökan på nytt. Lennart får i uppdrag att ansökan om 

medel. 

 

d) Monica Byh och Monica Sandström planerar en bakdag på gammalt vis. Återkommer. 

 

11.        Vårmöte 19 mars 2011 kl. 15.00  

                      För fika ansvarar Kari, Ellen, Margaretha 

 

 

                   Ett särskilt tack till Rut och Alf Jansson som berättade minnen från bygden och spelade  

                   dragspel med bland annat musik komponerad i bygden   

                    

                   Kvällen avslutades med gemensam förtäring i trivsam stämning. 

                

     

   

     Vid protokollet 

 

 

    

    Margaretha Tauberman                                      Kari Graue 

    Mötessekreterare                                                 Mötesordförande 

 

 

 

    Annette Wall                                                     Reidun Westman 

    Justerare                                                             Justerare 


