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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 

 
Styrelsemöte nr 3, 2013. 
 
Tid:  2013-04-16 
Plats:  Årås Kvarn 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Mats Johansson, Rolf Sjöberg, Myram 

Bukowski, Torbjörn Kjellin sekr. 
Kopia: Jens Böhn, Dag Lagnerö, Martin Davidsson, Monika Hansson,. 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Rolf Sjöberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
  
§3 Föregående mötes protokoll 

Beslöts att föra in punkten Stadgar i kommande dagordningar tills frågan är löst. 
Övriga punkter återfinns nedan. 

 
§4 Varpaledsbadet 

Ingrid Jacov har för förra året begärt ersättning för 22,5 timmars skötsel. Med 45 
kr/timme, som kommunen erbjuder, blir detta 1013 kr. Vid förra mötet diskuterades 
möjligheten att Årås Kvarn tar över denna skötsel, som då i huvudsak skulle handla 
om daglig tillsyn i huvudsak avseende säkerheten samt rapportering vid 
misshälligheter. Jens Böhn, ordförande i Årås Kvarn, har meddelat att detta kan var 
möjligt, men att man vill ha sina kostnader täckta. 
Mötet ansåg att man kan säkert ta ut ersättning för några timmars arbete mer om så 
behövs, säg totalt ca 30 timmar, och dessutom milersättning. 
Beslöts att fortsätta diskussionen med Årås Kvarn samt att också ta ett snack med 
kommunen. 
Det framkom också synpunkter vid mötet att man kanske måste acceptera 
nedläggning av badet om inte frågan kan lösas externt, dvs. utanför byalaget. 

 
§5 Folkräkning 

Vi ska nu försöka komma igång med detta arbete. Först gäller det att definitivt utse 
kontaktpersoner för rotarna. Mats frågar och informerar Barbro Andersson för 
Tåhults rote. Mikael frågar Katarina Bladh för Stensereds/Årås rote och Arne 
Johansson för Kölingsholms rote. Torbjörn frågar Lars Wiktorsson för Österbo rote 
och Sven-Olov Larsson för Ingareds rote.  

 
§6 Bredband 

En ansökan om Leader-bidrag för utredning av bredband med fiber finns klar. Dag 
har sedan sist kompletterat fiberprojektet med ett förslag till parallellt projekt där 
utredning av trådlöst bredband ska göras eftersom detta kan bli nödvändigt att 
användas i kombination med fiber i vissa delar av socknen. 
Beslöts att skicka in ”fiberansökan”. Mikael kollar en sista gång och skickar den 
sedan. 
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§7 Tipspromenader 
Beslöts att ta fram en lista över ansvariga per gång baserad på förra årets lista och 
sedan skicka ut den med ett extrablad av Kölingareds Nyheter som ska ut inom kort 
(se nedan). De utpekade får sedan höra av sig om dagen de fått inte passar. 
Den första tipspromenaddagen, dvs. Mors Dag den 26 maj, tar Mikael ansvar för. 
 

§8 Övriga frågor 
- Ansökan om att få en hjärtstartare tilldelad har skickats in. 
- Projekt ”Påskbrasan” har avverkats i kylan med vissa problem att få riset att 
brinna. Ett 30-tal personer samlades emellertid och fick skåda ett fint fyrverkeri. 
- Antalet kvarvarande broschyrer för Vildmarksleden ska kollas för att bestämma 
om nya måste beställas inför ny säsong. I så fall uppstår frågan om man ska gå 
vidare med den gamla layouten eller göra en ny. Detta med tanke på annonsering i 
broschyren. Beslut vid nästa möte. 
- Ett extrablad av Kölingareds Nyheter ska delas ut med info om sopcontainern vid 
kyrkan i maj, med korr av datum för Kölingaredsdagen, som blev felaktig i förra 
numret samt med lista över tipspromenadansvariga enl. ovan. 

 
§9 Nästa möte 

Tisdagen den 21 maj kl 18.30 i Årås Kvarn 
 
§10 Avslutning 

Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   
 
__________________  __________________ __________________ 
Torbjörn Kjellin  Rolf Sjöberg  Mikael Hallgren (ordf.) 
 
       


