
Protokoll styrelsemöte i Kölingareds Byalag 24/9-12 
1. Ordförande hälsar alla välkomna. 
2. Jens Böhn och Mikael Hallgren utses till justeringsmän. 
3. Byalagets hemsida kommer ha samma namn och webadress Mikael har lagt upp en 
wordpress länk så att Sven-Olov kan prova. 
4. Varpaledsbadet redovisning: Mikael skickar in redovisning på timmar till 
kommunen. Mikael har tagit in offerter på gräsklippare men erbjöd sig att ta 
gräsklippningen själv nästa år. 
5. Befolkning och befolkningsutveckling i Kölingared diskuterades. 
Byalaget ska verka för god sammanhållning och att det ska vara attraktivt att bo i 
Kölingared. Mikael har sökt på Statistiska Centralbyrån för att få fram hur många vi 
bor i Kölingared. Mikael fortsätter att söka information om befolkningsmängden på 
kommunen och hos skattemyndigheten till nästa möte. 
6. Information om våra vägar har varit dålig från vägverket. 
Vi anser att vi måste driva på om asfalteringen och information 
om broarna. Mikael pratar med Sven-Olov. 
7. Näringsliv: Det finns arbetsplatser i närheten Hablahester, 
Liared och Knätte. Själva här i Kölingared är det Åråskvarn 
och Jens Böhn som har anställda. Det vi kan satsa på är 
naturturism. 
Det har funnits fabrik i skolan i Kölingared och planer på ett behandlingshem i 
Bäckanäs. Vi ber Torbjörn skriva en 
artikel om de stora planerna som funnits om arbetstillfällen i Kölingared. 
8. Bredbandsuppkoppling/ Fiberkabel vi ber Gösta Knutsson 
ta fram mer information om detta och bjuder in honom till 
ett möte så att han får berätta vad han kommit fram till. 
Vi ber Torbjörn sätta in en intresseanmälan i KN för att få 
reda på hur många som är intresserade av fiberkabel till sitt 
hem och att bilda en förening. 
9. Hur lång tid dröjer det innan räddningstjänsten kommer 
hit, Kan vi påverka var ambulansen kommer ifrån? Vi bjuder 
in någon från kommunen till årsmötet för att informera oss 
om hur lång tid det får ta innan räddningstjänsten/ ambu- 
lansen eller polisen ska vara här hos oss. Mats ringer och 
frågar någon på kommunen. 
10. Årsmötet blir sista måndagen i februari 25/2-2013 
11. Vi vill att information om när sopcontainern är i Kölingared 
står med i KN. 
Byalaget betalar ut förskott till Åråskvarn 20000:- till el 
på arenan. 
Vi samlar in timredovisning till Sven-Olov för de timmar vi 
lade ner för att hugga skog till arenan. 
Vi kan ha ett litet arkiv i biblioteket med byalagets gamla 
papper. 
Ingrid ”Ninni” Isaksson visste inte vad det var för färg som 
användes till att måla skyltarna. Är det någon som har tid 



och vill ta ner skyltarna och torka, rengöra och måla dem i 
vinter så hör av er till någon i styrelsen. 
Vi har fått förfrågan om varför inte Hembygdsgården är 
utmärkt på kartan vid centrumplatsen. 
12. Nästa möte 19/11-2012 19,00 Åråskvarn. 
Medverkande på mötet: Myram Bukowski, Jens Böhn, 
Rolf Sjöberg, Mikael Hallgren, Mats Johansson, 
Dag Lagnerö vid pennan Barbro Andersson 
  
Justerat:  Mikael Hallgren     Jens Böhn 
 


