
Protokoll från styrelsemöte 13/8-2012 
 
§ 1. Mikael Hallgren hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
  
§ 2. Jens Böhn och Mikael Hallgren utses till justeringsmän. 
  
§ 3. Byalagets hemsida är osäker, Det är bara Kölingareds byalag och 
ett byalag till som använder plattformen och det fungerar inte så bra. 
Det är svårt att publicera dokument ofta är det något fel på sidan. 
Mikael tittar på en annan lösning genom Wordpress om det 
ramverket skulle fungera. 
  
§ 4. Varpaledsbadet Mikael och Mats har skött klippning av gräset, 
hur löser vi det nästa år? 
Mats har fått i uppdrag att prata med Thomas Jakov om han kan 
ha plats att husera en gräsklippare? Mikael ska ta in offerter på 
gräsklippare från Isaks servicecenter, Rask såg & motor och 
Motortjänst. Nästa år planeras en arbetsdag i Maj då vi röjer 
upp och städar vid badplatsen. Gräsklippningen vi Varpaledsbadet 
och klippningen vid Centrum platsen kan det gå in i samma schema? 
  
§ 5. Centrumplatsen har varit välskött i år också. Vi borde utnyttja 
anslagstavlan bättre kolla att det som är på tavlan är aktuellt. Även 
här en arbetsdag på våren då vi oljar utemöblerna och rensar runt 
anslagstavlan kan vara gemensam arbetsdag med Varpaledsbadet. 
På denna arbetsdag ska de skyltar ”Välkommen till Kölingared” fixas 
till som är sämst. Jens får i uppdrag att höra med Ingrid Isaksson 
om hon vet vilka färger det var och om de finns kvar. 
  
§ 6. Informationsflöde inom byalaget. Alla små detaljer behövs inte tas upp. 
  
§ 7. Kopplingen i UT fungerar bra. Mikael fortsätter som 
ansvarig på Kopplingen. 
  
§ 8. Övriga frågor: Dag informerar om ekonomin, Kölingaredsdagen 
fick vi in ca 5 000:-, Loppisen ca 12 000:- Tipspromenaderna ca 4 140:- . 
Var kan vi få fram information om hur många vi är i Kölingared hur 
många som flyttar in och ut. 
Vandringsleden är välskött och uppdaterad men vi behöver 
marknadsföra den bättre och allt annat som vi har i Kölingared tex. 
Glassfabriken och Årås Kvarn för att placera oss mer på kartan. 
Myram har tagit på sig att sköta loppisen nästa år också men sedan 
behöver vi en ersättare. 
Vi har sökt bidrag från Ulrikafonden till Byalaget och 
Årås Kvarn 35 000:- 
§ 9. Vi gick igenom ett avsnitt till i utvecklingsplanen 



Näringsliv och sysselsättning.Vi diskutera också lite om informationen 
vi får om våra vägar. Broar stängs av, när blir asfalteringen av från 
Tåhult till Telningaruder informationen borde vara lite bättre från 
vägverket. 
§ 10. Nästa möte 21/9-2012 18,30 Årås kvarn, 
Vi börjar med att hjälpa Myram med böckerna som ska flyttas från  
loppisen till biblioteket. 
 


