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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 5, 2014. 
 
 
Tid:  2014-06-10 
Plats:  Årås Kvarn  
 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Jens Böhn, Martin Davidsson, Rolf Sjöberg,  Monica Spjuth, 
Torbjörn Kjellin sekr. 
 
Ej närvarande (Kopia): Mats Johansson, Ingrid Isaksson, Dag Lagnerö, Berit Persson. 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Jens  valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§3 Föreg mötes protokoll 

 Betr Varpaledsbadet och skötseln i sommar: Mikael jobbar med detta. Vidare 
berättade Mikael att inget hade gjorts åt vallarna i på stranden. Egentligen 
kommunens uppgift, men Jens kan ombesörja detta om ok från kommunen. Mikael 
talar med Lena i kommunen. 
Betr Tipspromenad och Loppis: Ett turordningsshema med ansvariga finns nu för 
alla aktuella söndagarna. 

 
§5 Projekt Fiber i Kölingared 

En fiberförening har bildats och upplösts igen. Anledningen är att UEAB har 
erbjudit att ta hand om allt utan bidrag och till ungefär samma kostnad för 
abonnenterna. Fiberföreningen blir i stället ett utskott till byalagets styrelse och får 
bl. a. uppgiften att marknadsföra och ta in intresseanmälningar samt att svara för 
upphandling med markägare. Utskottet utses av byalagets styrelse. 
 

§6 Skötsel av Centrumplatsen 
Något försenat görs nu upp en ansvarsfördelning för skötseln av Centrumplatsen. 
Denna ska tas med i Kölingareds Nyheters juninummer. 
 

§7 Kölingaredsdagen 
Dagen är den 1 juli. Ingareds rote ska fixa denna. Påminnelse har framförts. 

 
§8 Landsbygdsalliansen 

Bernt Enghardt har representerat byalaget vid årets landsbygdsriksdag. Han var 
inbjuden till detta möte för rapport, men kunde inte komma. Bjuds in till nästa 
möte.  
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§9 Övriga frågor 
- Jens har tidigare lagt ett förslag om, en för kölingareds olika aktörer, gemensam 
annonsering i UT och på anslagstavlor. Han presenterade nu ett exempel. Frågan är 
hur mycket detta kommer att kosta och vilka som kan tänkas vara med och betala. 
Eftersom att jobba för samverkan måsta anses vara en av byalagets viktiga 
uppgifter är styrelsen överens om att byalaget bör svara för en större del av 
kostnaden än andra föreningar. Jens ska kolla med UT vad en annonsering fyra 
gånger i juli kan komma att kosta. Beslöts att byalaget kan satsa på detta upp till en 
summa på 5000 kr. 
- Dag, som inte kunde delta i mötet, har skickat frågan om att ta upp till diskussion 
UT.s lördagsutdelning, som riskerar att upphöra. Beslöts att Mikael skriver ett brev 
till UT om detta i byalagets namn. 
 

§8 Nästa möte 
Tisdagen den 19 augusti kl 18.30 

 
§9 Avslutning 

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


