
Lönnskogsbygdens byalag - Höstmöte, 28 september 2019 

1. Ordförande Harriet Härdig öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande, se 
bilaga 1. 

2. Till mötesordförande valdes Harriet Härdig 

3. Till mötessekreterare valdes Mats Johansson 

4. Till justerare tillika rösträknare valdes Lotta Grundel och Ulla Grundel 

5. Mötet hade utlysts korrekt 

6. Dagordningen godkändes.  

7. Joel Jansson redogjorde för byalagets ekonomi. Tillgängligt på kontot är 13 004 kr, 
samt 2 374 kr i handkassa. Inga stora utgifter framöver så ekonomin är relativt god. 

8. Rapport från genomförda aktiviteter 
a. Pub - Årets pub genererade ett överskott på 6 823 kr. 
b. Kolarkojan städades. Endast fem personer deltog i arbetet. 
c. Blå leden röjdes och leden är nu fin att gå. 

9. Informationsgruppen har diskuterat hemsidan. Gruppen föreslår att vi bygger ny 
hemsida som lösning på nuvarande problem. Mötet ger ledningsgruppen i uppdrag att 
gå vidare med detta. Lotta Grundel åtar sig att undersöka vidare hur hemsidan skulle 
kunna byggas. Nuvarande kostnad för hemsidan är ca 600 kr/år och ledningsgruppen 
kan själv besluta om rimliga kostnader för utveckling av ny hemsida.  
 
Planen för nästa års kalender är att fortsätta innevarande års tema med hantverk. 
Förslag på innehåll tas emot t o m den 31 oktober. Den 31 oktober ordnas möte där 
saker kan samlas in och bilder tas. Maja kan hjälpa till med fotografering om det 
behövs.  

10. Pubgruppen - Det finns en idé kring att ordna en aktivitet med fisketävling i februari 
med efterföljande pub. Mötet stödde förslaget och preliminärt datum sattes till den 29 
februari (sportlovet).Byalagets alkoholtillstånd gäller för sex olika tillfällen/år. 

11. Kyrkplatsen - Det har talats om en undersökning med markradar av kyrkplatsen. 
Kyrkplatsgruppen skall undersöka var vi kan söka pengar till detta. Margareta 
Tauberman har kontaktat Länsstyrelsen. Kurt Härdig har även talat med Stora som inte 
har något att invända. Mötet beslöt att göra en ansökan till Länsstyrelsen kring att 
upprätta ett geografiskt avgränsat område på kyrkplatsen, vilket är nödvändigt för en 
ansökan om bidrag. Kostnad för detta är 700 kr.  
Beslöts att till vårmötet bjuda in Margareta Nilars som kan berätta om den spännande 
utgrävningen som pågår i Edsleskog. 



12. Kommunbyalagsmöte hölls den 24 september där Harriet Härdig och Helena Karlsson 
deltog.  
Samhällsmast för telefoni verkar inte vara aktuellt och läget oklart vad gäller tillstånd. 
Kommunen har inget intresse av att driva frågan.  
 
Mikrodestinationer kommer att bildas, vilket har till syfte att utveckla samverkan inom  
mindre delar av kommunen. 

13. Trygghetsråd ska bildas i kommunen. Exempel på frågor kan t ex vara tillgänglighet 
till ambulans. Ett första möte ska anordnas och det är viktigt att vi kan delta i detta 
arbete och vid första mötet. Kurt Härdig är villig att delta. 

14. Övriga frågor 
a. Tider för nästa års aktiviteter: 

• Vårmöte - 14 mars 
• Vandringsleder 16 maj 
• Ölprovning 15 juli 
• Filmkväll 22 juli 
• Årsmöte PUB - 25 juli 
• Kolarkojan 5 augusti 
• Vandringsleder 12 september 
• Höstmöte - 26 september 

b. Det finns förslag att anordna byavandring i Övre Lofterud. Det mottogs 
positivt av mötet. 

c. Byalaget 2021 - 20 års jubileum. Förra jubileet vara välbesökt och trevligt. 

Harriet Härdig, mötesordförande  Mats Johansson, mötessekreterare  

Lotta Grundel   Ulla Grundel 
Justerare    Justerare 



Bilaga 1 
Närvarande: 
Joel Jansson, Lennart Andersson, Ulla Grundel, Lotta Grundel, Lena Johansson, Ulrika 
Holmström, Monica Sandström, Bengt Sandström,George Wall, Annette Wall, Lotta 
BoholmWall, Monica Byh, Reidun Westman, John Graue, Kari Graue, Solveig Jansson, Kurt 
Härdig, Mats Johansson, Jarl Westman, Kerstin Hilden, Johannes, Johnny Byh, Annette 
Kosmala, Harriet Härdig


