
Protokoll vid mo te med Ko lingareds 
byalag den 10 januari 2013 

Plats: Årås kvarn 

Deltagare: Mikael, Dag, Rolf, Jens samt Mats via telefon under punkt del av punkt 3 

 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Utse justeringsmän 

3. Genomgång av föregående protokoll  

4. Vindkraft Tåhult 

5. Övriga frågor 

6. Årsmötet 

7. Nästa möte 

Dagordning justerad eftersom punkten övriga frågor var glömd. 

 

Protokoll 
1.  Eftersom sekreteraren är frånvarande sköts protokollet av ordförande 

 

2.  Dag och Jens utses att justera protokoll. 

 

3. 

3.3.5 Folkräkning, vi ska försöka att få en eller flera ansvariga för information i 

varje rote. Vi sätter upp detta som en egen punkt till nästa möte. Eventuellt ska 

detta tas upp på årsmötet för att hitta lämpliga personer. 

 

3.3.6 Vägar, Sågen till Tåhult påbörjas nu, han väntar på besked om resten av 

vägen men det verkar ligga några år framåt i tiden. 

 

3.3.8 Bredband. Sätter upp även detta som en egen punkt till nästa möte, väntar på 

mer information från Gösta. Kan även finnas en möjlighet att kombinera detta 

med eventuella vindkraftsverk som kan komma att byggas. 

 

3.3.9 Räddningstjänst Årsmöte. Mats medverkar via telefon under denna punkt. 

Kommunen verkar inte ha något intresse eller ansvar för denna information. Vid 

kontakt med SOS Göteborg så finns det inget intresse för att åka ut och informera 

om hur de prioriterar över länsgränser. När det gäller ambulans så ser SOS båda 

länen och ska skicka den som är närmast. 

 

4.  Vi skickar in ett PM som stödjer projektet med vindkraftsverk i Tåhult. Bilaga 1 

 

5.  Övrigt, Inbjudan från Studiefrämjandet/ Leader Sjuhärad om framtidveckan V17, visad 

men vi ska inte medverka. 



Även inbjudan från Landsbygdsalliansen om möte den 23/1 om skola och barnomsorg gått 

runt. 

 

Förslaget från Sven-Olov som inkommit om att försöka inventera intressanta platser och 

händelser för att kunna sammanställa dessa i någon typ av information för boende och turister 

var uppe till diskussion. Behovet finns och kan kanske kombineras med punkten ovan om 

folkräkning. Vi bör ta upp även detta på årsmötet. 

 

Byalagets hemsida kommer att flyttas under vinter vår till eget webbhotell och köras i 

Wordpress. Sven-Olov och Mikael ska testköra lite mer innan den flyttas. I samband med 

detta bör den uppdaterade utvecklingsplanen läggas upp på sidan. 

 

6. Årsmötet, Som syns i punkt 3 ovan så gick inte information från Räddningstjänst att få på 

detta. Efter viss diskussion så enades vi om att Jens skulle försöka bjuda in Roland Karlsson 

för att presentera en del åsikter från kommunen om landsbydgens utveckling. Samt att vi ska 

bjuda på någon typ av mat på årsmötet. Planerad dag för årsmötet är måndagen den 25 

februari. 

 

7. Nästa möte, hålls den 7 februari kl18:00 på Årås kvarn. 

 

Vid protokollet  

Mikael Hallgren 

 

 

 

Justeras 

Jens Böhn     Dag Lagnerö 

 

_______________________   _____________________ 

 

 

 

Tillägg till protokoll 

Fråga om att flytta årsmötet några dagar är utskickad till alla medlemmar i styrelsen eftersom 

vi har fått besked om att Roland inte kunde den 25/2 men var intresserad.  

 

  


