
Protokoll vid Höstmöte med Lönnskogbygdens byalag  

6/10 -18 kl. 17 

1. Mötet öppnas 

2. Till ordförande valdes Harriet Härdig 

3. Till sekreterare valdes Maja Johansson 

4. Till justerare valdes Kari och John Graue 

5. Kallelsen godkändes 

6. Dagordningen godkändes 

7. Kassörens rapport gjordes av Solveig Jansson. Ekonomisk redovisning av PUB:en 
lämnas av kassören på vårmötet. 

Saldo: 6 982,94kr 

Handkassan: 3 460kr 

Totalt: 10 442,94 

8. Solveig Jansson lämnade kostnadsförslag på vindskyddet vid Mögsjön på 5000kr  

Byalaget beslöt;  

Att Monica Sandström frågar Säffle pastorat i första hand om de kan stå för 
materialkostnad på 5000kr om byalaget står för ideel arbetskraft. I andra hand 
söker byalaget pengar hos Billeruds sociala fond och eventuellt andra fonder. 

9. Ledningsgruppen presenterade två förslag på bryggorna. Dessa var Robin Moberg 
och Utebryggan.  

Byalaget beslöt;  

Att bryggorna ska köpas av Robin Moberg.  

Att söka pengar hos tre fonder; LUT-fonden, Vänerns vatten- och regleringsfond och 
Alfa stiftelsen 

10. Rapport från aktiviteter 

Kyrkplatsen – Ett arbetslag via länsstyrelsen och skogsstyrelsen har röjt 
pilgrimsleden Lönnskog-Berga, röjt hela kyrkplatsen. Eventuellt kan de även åta sig 
att göra nya bänkar som vinterarbete.  

Filmkväll – vi såg en film och ca.30 personer kom. Det blir nästa år igen. 

Pub – Bellman Brothers var en hit. 

Kolarkojan – Mycket blåsigt men en modig liten skara tog rätt på lite träd och 
kämpade på. Gräset blev slaget någon dag senare. 

Vandringsleder – Bron är lagad över Stenbyälven vid Släperud. Nya plåtskyltar. 

11. Kommande aktiviteter 

Kulturvandring – Margareta Tauberman presenterar förslag till kulturvandring med 
en arkeolog från länsstyrelsen.  

Byalaget beslutar; 



Margareta frågar honom om 6/7 eller 13/7. Eller om han har annat förslag. 

Bastukväll – Bastukvällen blir 24/11. 

Maxnappet – Annonseras vid lämpligt väder i februari/mars. 

12. Almanackan 

Mats Johansson presenterade informationsgruppens förslag till årets almanacka.  

Byalaget beslöt; 

Tema – Gammalt hantverk/gamla hantverkare 

Pris: årets pris 120kr eller en likvärdig ökning med tryckeriets ökning. 

Deadline: 27/10 via mail till Maja Johansson eller Harriet Härdig. 

Info kommer på facebook 

13. Aktivitetsgrupperna läggs ut för ändring under mötet. 

14. Aktuellt från föreningar 

Lönnskogslöjdarna informerade om att hantverksdagarna är 24-25 november. 

15. Övriga frågor 

Ulla Grundel undersöker möjligheterna till en kostnadsfri vattendragsvandringen vid 
Stenbyälven våren 2019 

Byalaget beslöt; 

Att vi fortfarande är intresserade. 

Helena Johansson leder en studiecirkel om Långseruds kyrkogård inför kommande 
kyrkogårdsvandring. 

Förslag att Helena Johansson kommer på vårmötet och har bildvisning liknande 
förra gången. 

Datum för 2019; 

Vårmöte 16/3, Vandringsleder 11/5 & 14/9, Siktjärn 1/6, Filmkväll 24/7, Årsmöte & 
pub 27/7, Kolarkojan 9/8, höstmöte 28/9, Bastukväll 23/11. 

16. Mötet avslutas med mat och gemenskap. Maten kom från ica Sillerud. 

Harriet Härdig   Maja Johansson 

Ordf.                                                             Sekr. 

Justeras 

Kari Graue   John Graue


