
Protokoll fört vid Lönnskogbygdens byalags möte den 16 mars 
2019 
Deltagare: Harriet Härdig, Kurt Härdig, Kari Graue,  John Graue, Monica Sandström, Bengt 
Sandström, Monica Byh, Johnny Byh, Solveig Jansson, Jan-Ove Jansson, Kerstin Hilden 
(Johannes), Joel Jansson, Mats Johansson,  Jimmy Wikberg,  Anette Wall, Georg Wall, Lotta 
Boholm-Wall, Reidun Westman samt Jarl Westman. 

1. Mötet öppnades av ordförande Harriet Härdig. 

2. Harriet valdes till mötesordförande. 

3. Reidun valdes till mötessekreterare. 

4. Till justerare valdes Kari Graue och Kerstin Hildén. 

5. Dagordningen fastställdes. 

6. Kassören rapporterade att det finns 13 020 kr på bankkontot. Byalaget har gått 1549 kr 
plus på försäljningen av almanackan. 

7. Badplatsen och bryggorna.  Från LUT-fonden har byalaget fått 53 000 kr till nya bryggor. 
Byalaget diskuterade och funderade kring problemet hur de nya bryggorna ska läggas i. 
De väger 140 kg st. med 6 starka personer ska det vara möjligt att bära, kanske det går att 
backa ner och dra ? Beslutades att jobbet görs den 2 juni kl.10.00.  Gamla bryggorna ska 
forslas bort. Mötet  beslöt att Helena och Gerard har fått lov att ta bryggorna,  om det blir 
bryggor över är Jan-Ove och Solveig lovade och i tredje hand Niclas Byh.  Se bilaga 1 
 Vi behöver också en ny låda för leksaker. Helena Karlsson får i uppdrag att undersöka 
och köpa en låda, samt skaffa olja till bryggorna och borden. 

8. Vindskyddet vid Mögsjön .  Från pastoratet har byalaget fått medel 4997 kr för att 
renovera vindskyddet.  Jan-Ove erbjöd sig att forsla plåt och virke till vindskyddet. 
Arbetet ska göras den 11 maj av vandringsledsgruppen. Se bilaga 2 

9. Kulturvandring vid kyrkplatsen är planerad till den 6 juli kl.10.00.  Arkeolog Ulf Eriksson 
från Skogsstyrelsen kommer att berätta om fornlämningar och sitt arbete. Byalaget har fått 
1 500 kr från Stora för att täcka kostnaderna som uppkommer.  

10. 2020 års kalender föreslås att det görs en fortsättning med hantverk.  

11. Vad har hänt sen höstmötet?  Trivsel-och bastukväll anordnades som tidigare. Intresset är 
inte så stort, förslag att lägga ner eller annat datum. Beslut tas vid årsmötet. 

12. Vad händer i vår och sommar i Lönnskogbygden? 
Valborgsfirande, filmkväll och ölprovning , ingen representant närvarande 



PUB, även i år kommer Bellman brothers att uppträda. Kom gärna med förslag angående 
maten. Mötet tycker att grilla är trevligt, som tidigare. 2018 års pub inbringade 12 545 kr, 
av det 3 785kkr i vinst. Nyhet är att nu finns det även kortläsare. 

Kolarkojan. Solveig rapporterade om förra årets städning och mys vid kolarkojan. Tyvärr 
var vädret dåligt, vilket gjorde att det var dålig uppslutning, samt missförstånd om det var 
inställt eller ej. Årets städning och mys är den 9 augusti, med hopp om vackert väder. 

13. Från föreningarna meddelades att Hantverksveckan startar den 29 juni och sista 
dagen är den 6 juli. 

14. Inget att rapportera från Säffle kommunbyalagsmöte. 

15. Träskulptör Lotta-Boholm Wall berättade om sina konstnärliga ambitioner vid Wiksfors 
bruk. Ett mycket intressant föredrag. För er som inte var där finns mycket att läsa på 
Lottas hemsida. www.boholmwall.se  

16. Mötet avslutades av ordföranden.   

17. Därefter serverade en god kycklingsoppa och grönsakssoppa med hembakat bröd tillagat 
av Kerstin. Sist serverades kaffe och god morotskaka bakad av Harriet. 

Ordförande  Sekreterare 
Harriet Härdig  Reidun Westman 

Justerare   Justerar 
Kerstin Hilden  Kari Grau 

http://www.boholmwall.se

