
LönnskogBygdens byalag

Protokoll från höstmötet 7 oktober 2017

Närvarande: 25 personer

1. Sammankallande Harriet Härdig öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 

2. Harriet Härdig valdes till mötesordförande.

3. Informatören Sofie Westin valdes till mötessekreterare.

4. Bengt Sandström och Monica Sandström valdes till justerare tillika 
rösträknare.

5. Kallelsen till höstmötet godkändes.

6. Dagordningen godkändes.

7. I dagsläget finns det 5 196:- på kontot. I handkassan finns det 3 211:-.

Det årliga kommunbidraget à 5 000:- har ej ännu inkommit.

Ekonomin är i princip densamma för ett år sedan.

8. Gångna aktiviteter…

Sommaren bjöd på flera aktiviteter i byalagets regi 

# Mys vid kolarkojan

# Ölprovning

# Filmkväll

# Pubkväll

# Vandringslederna

Det var även en vandring vid Stenbyälven där byalaget bidrog med 
korvservering. Två fina broschyrer delades ut. 

En broschyr finns på Säffle kommuns hemsida – www.saffle.se.  

http://www.saffle.se/


När det gäller den andra broschyren kontaktas medförfattaren Helena 
Johansson för ytterligare information. 

9. Kommande aktiviteter

# Bastukväll – pubgruppen ansvarar

# Maxnappet – det beslutades att Siktjärnsgruppen tar över ansvaret från 
pubgruppen till denna aktivitet. Datum bestäms med kort varsel och 
annonseras på facebook och anslagstavlor.

10.  Informationskanaler

Byalaget har tre informationskanaler

# Anslagstavlorna.

Det finns tre postlådor på tre av dem: Botten, Stenbyn och Elovsbyn

Där i läggs mötesprotokoll, broschyr mm till folk som önskar ett ex.

# Hemsidan www.lonnskogbygden.se

Andreas Nilsson visade hur hemsidan är uppbyggd.

Det beslutades att hemsidegruppen blir administratörer till den sidan.

Ifall man vill ha något utlagt, tar man kontakt med Andreas Nilsson, 
Kerstin Hildén eller Mats Johansson

# Facebook – LönnskogBygdens sida

Andreas visade även hur man kunde göra inlägg på facebook som 
administratör LönnskogBygden. 

Det beslutades att ledningsgruppen samt aktivitetsledaren eller en i 
gruppen blir administratörer till byalagets facebook-sida. 

Inläggen ska vara offentliga.

Önskemålet är att få ett mer levande facebook-flöde.

http://www.lonnskogbygden.se/


11. Byalagets åtagande – gräs- och slyröjning vid fyra platser i byn

# Gamla kyrkplatsen – där har även klockstapeln renoverats.

Kyrkan har betalat och byalaget gjort arbetet.

# Kolarkojan – ett nytt bord har bekostats av byalaget och står där nu.

# Siktjärn- de två bryggorna närmast land behöver bytas ut.

Vi får fundera vidare på detta och hur finanseringen ska lösas.

# Vandringslederna- nya skyltar ska beställas och betalas av byalaget.

12. Aktivitetsgrupperna

En lista på aktuella aktivitetsgrupper och deltagare delades ut. Bifogas. 
Nya deltagare och aktiviteteter är alltid välkomna!

31/10 – sista dagen att ändra mail eller telefonnummer.

# Info-gruppen

Kalender 2018 har tema Kultur förr och nu. Foto önskas. 

27/10 – sista dagen för datum för aktiviteter och foton.

Fler ex kommer beställas samt priset kommer höjas till 120:- från 100:-.

Om man vill förhandsbeställa ett ex – kontakta Jarl Westman.

Enkel broschyr om Lönnskog

Info-gruppen har tagit fram ett utkast som delades ut på mötet. Bifogas.

Några mindre ändringar önskades. Initiativet uppskattades!

13.  Nya aktiviteter

---

14. Information från byns föreningar

# Lönnskogslöjdarna önskar få fler slöjdande medlemmar.

De har möte 21/10 kl. 11:00



# Lönnskog Folkets Hus- förening

Ny luftvärmepump har köpts in och installerats i vävstugan.

De säljer medlemskort för fullt. 50:-/enskild och 100:-/familj.

Möte för medlemmarna 11/11.

15. Övriga frågor

# Uthyrning av allehanda ting

Byalaget har köpt in under åren olika saker som man kan hyra.

Grill 50:-

Vinglas 100 st, 50:- 

Partytält 100:-

Sakerna finns i Elovsbyns lägergård f.d. skolan.

Kurt Härdig och Jarl Westman ansvarar för uthyrningen.

# Säffle kommuns byalagsmöte

Harriet Härdig har representerat Lönnskog. Befolkningsutvecklingen 
diskuterades. Det ser ljust ut för Långseruds socken. Siffrorna bifogas.

16.  Mötesordförande Harriet Härdig avslutade mötet och 

välkomnade alla till bords där mat och dryck väntade…

____________________________           ______________________

Harriet Härdig, mötesordförande             Sofie Westin, mötessekreterare



_________________________________            __________________________

Bengt Sandström, justerare            Monica Sandström, justerare


