
Protokoll Årsmöte Lönnskogs Byalag 2019 

1. Mötets öppnas. Närvarande se bilaga 1 

2. Till mötesordförande valdes Harriet Härdig 

3. Till mötessekreterare valdes Helena Karlsson 

4. Till justerare tillika rösträknare valdes Reidun Westman och Kari Graue 

5. Dagordningen godkänns 

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Harriet Härdig. 
Bilaga 2 

7. Kassörens rapport gjordes av Joel: Jansson: 
Saldo vid årets början: 10 841,76 
Intäkter under året: 83 110,91 
Utgifter under året: 77 205,89 
Saldo vid årets slut: 16 746,78 

Intäkterna under året var fördelade så här: 
Bidrag från LUT fonden: 53 000 kr 
Bidrag Säffle Kommun: 5 000 kr 
Säffle Pastorat; 5 000 kr 
Övriga intäkter: ca 20 000 kr 

8. Marie Lönntorp avlade revisionsberättelse för verksamhetsåret. Granskningen har 
genomförts enligt god revisionssed. Bilaga 3 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Till sammankallande på två år valdes Harriet Härdig. 

11. Till val av kassör valdes Joel Jansson 

12. Till ledamot på ett år valdes Helena Karlsson. 

13. Till revisorer valdes Marie Lönntorp och Ulrika Täng Delin. Till revisorssuppleanter 
valdes Jarl Westman och Kari Graue 

14. Till valberedning valdes Mats Johansson och Margaretha Tauberman 

15. Arvodet till kassören på 900 kr kvarstår. 
Avgifterna fastställes enligt följande: 
Tälthyra 100 kr/ tillfälle 



Glas, oavsett antal 50 kr/ tillfälle .Grill 50 kr/ tillfälle.Filmkvällen var även den 
välbesökt med 34 besökare. 

Ikväll är det PUB med fjolårets succé Bellman Brothers på scen. 
9 augusti är det städning och korvgrillning vid Kolarkojan. 
På kyrkplatsen vill Ulf Eriksson scanna av området efter fornlämningar. Förslag kom 
på att söka pengar för att scanna av området med radar. Fler aktiva i kyrkplatsgruppen 
önskas. 
Gällande vandringslederna, så ska den blå leden ska röjas den 14 september. Ingen 
föranmälan, utan de som kan och vill möts upp på Lägergården den 14/9 09:00. 
Infogruppen, jobbar med åtkomst och uppdatering av hemsidan. De är i 
planeringsstadiet för kalendern 2020, och föreslår temat hantverk. Färdiga foton ska 
lämnas in till infogruppen senast 28/9  Maja har även möjlighet att hjälpa till att 
redigera foton om det behövs. Nästa möte för infogruppen är 28/9 15:00. 

15. Aktivitetsgrupperna informerar om följande: 
Valborg- Ingemar avsäger sig ansvaret för Valborgsfirandet efter 20 år. 
Jarl föreslår att bastukvällen läggs ner och efter diskussioner enas byalaget om detta 
med förhoppning att traditionen tas upp igen. 

16. Harriet och Helena rapporterade från de tre Byalagsmöten de sammanlagt varit på. 
Harriet berättade från sina möten om samhällsmast, ett offentligt finansierat mobilnät 
på landsbygd med dålig mobiltäckning samt informerade om Trygghetsrådet, som 
önskar representanter från Byalaget samt det polisiära arbetet med trygghet på 
landsbygden. Helena informerade från sitt möte om kommunens krisberedskap. 

17. Från föreningarna informerades det att Vävkollektivet är med på en utställning på 
Alster och att Lönnskogsslöjdarna kommer att vara med på Nysäters Marknad. Vid 
lägergården finns ett nytt tält uppsatt. 

18. Under övriga ärenden kom önskemål upp om ett extra trappsteg utanför damernas 
omklädningsrum vid Siktjärns badplats. 

19. Mötet avslutades. Höstmötet kommer att äga rum den 28/9 17:00. Välkomna då! 
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Verksamhetsberättelse 2018-2019 för Lönnskogbygdens byalag


Byalaget har haft 4 möten under året varav ett var årsmöte. Under höstmötet höll  
träskulptör Lotta Boholm Wall ett mycket intressant föredrag om sina konstnärliga 
ambitioner vid Wiksfors bruk. Under vår- och höstmötet serverades mat till 
självkostnadspris. Ett extra byalagsmöte fick hållas i juni om bryggorna vid Siktjärns 
badplats. Representanter från byalaget har varit med på de 3 
kommunbyalagsmöten.


Året som gått har varit lite i byggnationens tecken. 

Bron över Stenbyälven vid Släperud har lagats. Samtidigt röjdes den röda leden.

Vindskyddet vid Mögsjön har fått ett helt nytt tak och blivit ett trevligt utflyktsmål 
utefter den gula leden. Arbetet gjordes av byalaget och taket bekostades av Säffle 
pastorat. Den gula leden röjdes från vändplanen vid Leken till vindskyddet.

Nya bryggor vid Siktjärns badplats. Byalaget sökte och fick pengar från LUT-
fonden som bekostade hela brygginköpet. 4 bryggdelar, en landgång och badstege 
beställdes av Robin Moberg Bygg AB som tyvärr bröt kontraktet två veckor före 
leverans. Nya kontakter och möte med byalaget fick tas. Allt löste sig inom en kort 
tid. Ny leverantör blev Båtbryggan AB. Bryggorna kom på plats genom frivilliga 
krafter från Lönnskogbygden och genom stöd av Tords maskintjänst. Det blev dock 
tre bryggor istället för fyra. Badplatsen röjdes och borden oljades.


Vädrets makter har ställt till det vid några av våra arrangemang detta år.

Då kolarkojan skulle röjas blåste det upp och blev en av årets värsta oväder med 
träd som föll omkull. Några orädda personer vågade sig till kolarkojan och tog bort 
kullfallna träd och röjde buskar. Gräset blev slaget senare.

På Valborg var det bara några plusgrader och mycket torrt. Bara en handfull 
personer kom och för andra året i rad kunde tyvärr inte brasan vid Lingärde tändas.

Sommarens värme och torka höll i sig under PUB kvällen som var var ett välbesökt 
arrangemang. Bellman Brothers spelade. Grillningen fick ställas in pga av eldfaran 
och maten lagades inomhus.

Filmkvällen var välbesökt och gick detta år i idrottens tecken.

Värre var det med bastukvällen som lockade mycket får deltagare. 

Porterpedagog Otto Lundell höll ett fördrag om öl. Provsmakning genomfördes och 
kvällen avslutades med paj och sallad. 

Pilgrimsleden Berga till Lönnskog och kyrkplatsen har röjts av ett röjarlag från 
skogstyrelsen/länsstyrelsen. Ett nyhet för året var kulturdagen vid kyrkplatsen. 
Kyrkklockan ringde, ortsbor, pilgrimer och sjungande präster kom till mässa som 
hölls på latin i medeltida anda. Arkeolog Ulf Eriksson från Skogsstyrelsens gav oss 
synpunkter som arkeolog på gamla berättelser om Svartingebyn, järnkors i 
Kyketjärnet och medeltida begravningsplats. Han gjorde förhoppningvis så att 
nyfikenheten väcktes och att det lockar till en fortsättning. En ny fornlämning - en 
smedja- bakom härbret hittades.

Arkeologen betalades av Stora Enso.




Årets almanacka hantverkare för nytta och nöje gjordes i samarbete med Helena 
Johansson. Bilder togs av gamla bruksföremål tillsammans med berättelser om 
hantverkarna. 

Att få ut information om kommande aktiviter fungera bra med anslagstavlorna och 
facebook. Tyvärr måste vi återigen konstatera att det inte har fungerat att föra ut 
protokoll och andra dokument som det är tänkt via hemsidan. En viktig uppgift för 
informationsgruppen blir att hitta en lösning på det.


Ledningsgruppen tackar alla som har gjort trevliga arrangemang, röjt och byggt 
broar och tak, spridit positiv information om trakten och mycket annat för att göra 
Lönnskogbygden ett trevligt ställe att vara och bo i.

Harriet Härdig, Maja Johansson, Joel Jansson och Helena Karlsson





