
Protokoll fört vid Lönnskogbygdens vårmöte 2007-03-17 
 

Närvarande: Maria Elvingson, Monica Sandström, Alice Löfdahl, Bengt Sandström, 

Helena Johansson, Sylvia Olsson, Maj-Britt Karlsson, Gullan Johansson, Birgit Hellborg, 

Ingemar Dahl, Gösta Karlsson, Arne Johansson, Jan Ove Jansson, Solveig Jansson, 

Gertrud Grundel, Ulla Grundel, Kurt Härdig, Lennart Andersson, Lotta Grundel,  

Sofie Westin, Anette Wall, Harriet Härdig, Margaretha Tauberman, Maj Magnusson 

 

1. Ordförande Harriet Härdig hälsade alla välkomna. 

2. till sekreterare valdes Margaretha Tauberman 

3. Till justerare och rösträknare valdes Lennart Andersson och Kurt Härdig. 
 
4. Arbetsgruppen för Siktjärns brygga föreslog genom Lennart Andersson och mötet  

beslutade, att ansöka om bidrag från Allmänna arvsfonden för att göra Siktjärns 
badplats tillgänglig för handikappade samt för att få en bättre miljö för barn och 

ungdom. Byalaget beslutar också om att ansöka om stöd för projektet hos Säffle 

kommun och Lions i Säffle. Arbetet kommer att ske i samråd med HSO 

(Handikappförbundens samarbetsorganisation) i Säffle.  

 

      5.  Mötet beslutade att till årsmötet föreslå stadgeändring om längden på styrelse    

           ledamöterna mandattid.  Ändrings förslaget lyder  se bilaga. 

 

6.  Ekonomi,   frågan skjuts fram till nästa byalagsmöte. 

 
7. Mötet bestämde att reparation av koja och vindskydd blir  

      Fredagen den 18 maj kl 10.00  

 

      8.  Mötet bestämde 

 

        . a)    Städning av Kolarkojan      Onsdagen den 25 juli  klockan 16.00 

      

b) Städning av Siktjärnets badplats Lördag 2 juni klockan 10.00  

 

c)    Städning av Kyrkplatsen      Lördag den 16 juni klockan 10.00 

 

      9. Bengt Sandström informerade om Lönnskogsbygdens byalags hemsida. 

    Information att lägga ut på hemsida efterlyses. 

    Hemsida  lonnskogbygden.se 

 

10.Bredbands arbetet fortsätter. Magnus Elvingson och Gunnar Nyren har nu bildat en  

    enhet som arbetar med stöd av Långseruds utvecklingsgrupp. 

    Intresserade kontakta Magnus tfn 0533-520 95 eller via mail elvingson@yahoo.se 

  

 11. Information från Lönnskogsbygdens föreningar 

       

a) Lönnskogsbygdens väv kollektiv       ordförande Solveig Jansson 

 Väv kollektivet har funnits sedan 1988. Består av nio medlemmar som träffas 1 

ggr/vecka. Vävkollektivet deltar i Lönnskogbygdens sommar och jul försäljning, 

Anordnar föreläsare, är medarrangör i sportlovs gudstjänst och gör varje år en resa. 

Väv kollektivet har startat ett stickcafé.  

mailto:elvingson@yahoo.se


b) Västra Långseruds fiskevårdsförening.     ordförande Gerhard Johansson 

                 Bengt Sandström information om fiskeområdets gränser,  

                 vad som gäller beträffande hur man får fiska, samt fiskekortspriser och  

                 var man kan köpa dem kommer att läggas ut på byalagets hemsida.  

 

c) Helena Johansson informerade om Stora Börs fiskevårdsområde och att  

liknande  regler gäller. 

          

          d)   Lägergården     ordförande Reidun Westman  

                Lägergården kommer mellan 21 juni till 3 augusti drivas som vandrarhem på försök, 

                med frivilliga insatser. Informationen läggs ut på byalagets hemsida. 

                För bokning  ring 0533 – 520 66.       Sprid gärna informationen vidare. 

 

          12. Rapport från Aktivitetsgrupperna 

        

          a)   Valborgsmässofirande den 30 april på Linngärdet   klockan 20.00 

 

b) Vandringsledsgruppen träffas 1 maj 10.00  vid Lägergården 

 

c) Vandring i Natur reservatet med Fredrik Wilde 19 maj  

 

d) Film och folder om Elovsbyns jaktlag har sammanställts av Gullan, Maj, Gertrud, 

Ulla, Lotta, Anna.Lisa och Harriet och finns att köpa för 40 kr. 

 

e) Traditionell Midsommarfest på Kyrkplatsen 

 

f) Fjärilsvandring planeras till sommaren. 

 

          13. Byalagets årsmöte blir den 28 juli klockan 17.00 

 

           14. Ordförande avslutade mötet. 

 

             Byalagets Vårmötet avslutades med att Britt-Marie Olsson berättade och visade   

             bilder om sin inventering 2006 av rödlistade fjärilsarter i Lönnskogsbygden. 

             Det visade sig att det finns en tät förekost av sällsynta rödlistade fjärilsarter tack vare  

             att skötseln av ängar, jordbruk och skogsmark. 

 

             

 

              

 

 

      Margaretha Tauberman  Harriet Härdig 

           sekreterare     ordf. 

 

 

           Justeras 

 

 

          Kurt Härdig                        Lennart Andersson 



 

             

             

 


