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Sammanträdesprotokoll Kölingareds Byalag 
 

 

Styrelsemöte nr 3, 2017 
 
 

Datum: 2017-09-19 

Tid: 18.30 

Plats: Årås Kvarn 

 

Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Jens Böhn, Fia Böhn, Gösta Knutsson, Martin Davidsson, Mathias 

Woller 
 
 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 

 
§2 Val av protokolljusterare 

Eftersom ordförande sköter protokollet valdes Martin och Fia att justera protokollet. 
 

 
§3 Genomgång av sommarens aktiviteter, Loppis, Tips, K-dagen, Vandringsfestival 

Byalaget har ansvarat för Loppis och Tipspromenad under alla söndagar som Årås har haft sitt 

Café öppet.  

Vi medverkade också på Vandringsfestivalen där en ny sträckning av Vildmarksleden blev 

invigd, då bjöd Byalaget alla deltagare på mat längs leden så det blev en kostnad för detta.  

Kölingaredsdagen anordnades av Kölingsholms rote. Platsen var Jeriko. 

Annonskampanjen ”Det händer i Kölingared” var nog sista året vi kör eftersom varken 

Hembygdsförening eller EJ Farm vill medverka längre och då faller iden. Vi har kört den under 

denna sommar ändå. 

 

Intäkterna på aktiviteterna har varit att följande, alla utgifter är inte redovisade här. 

Loppis   6 191kr 

Tipspromenad  1 085kr 

Vandringsfestival     640kr (endast tipspromenad) 

Kölingaredsdagen  2 603kr 
  

Summeringen av sommaren blir att det som fungerat ok i år är Vandringsfestivalen samt 

Kölingaredsdagen. Har varit dåligt med deltagare på Tipspromenaden. 
 
§4 Framtiden för Loppis, flytt eller något annat 

När det gäller loppisen till nästa år så har Årås ett önskemål om att den ska flytta till en av 

flyglarna på Årås vilket känns lite tveksamt med tanke på att den inte verkar locka något folk. 

Inkomsten har minskat varje år samtidigt som det är svårt att få ihop folk till att sköta den.   
Fia ska kolla vidare på en alternativ lösning med några speciellt ansvariga för loppisen, om det 

blir något med denna lösning kommer troligen inte Byalaget var inblandad alls i loppisen i 

framtiden. 

Om det blir en bra lösning så kanske Byalaget kan fortsätta att ha hand om en tipspromenad 

när Årås har öppet. 
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§5 Övriga projekt genomförda (båtiläggning Jogen) och framtida. 

Under sommaren har det byggts en båtiläggningsplats i Jogen av Fiskevårdsföreningen där 

Byalaget har varit utvecklingsgrupp för att söka bidrag. 

Under Vandringsfestivalen så förbrukade vi lite budgeterade pengar till Vildmarksleden och 

bjöd alla deltagare på mat, det var populärt så totalt var det ca 70 personer som gick leden 

under öppningsdagen. 

Badplatsen har fått ny sand på en del av stranden, sanden har kommunen stått för. När stranden 

blev så snygg så tog Byalaget ett beslut om att byta ut ringen till grillplatsen där samt ett nytt 

galler för detta.  

Årås vill att Byalaget tar upp om det finns möjlighet att stötta deras Boulebana ekonomiskt, det 

finns ingen möjlighet under året men vi ska ta upp det på Årsmötet och se vad medlemmarna 

anser om detta. 

En ide som kom upp är att vi någonstans i bygden borde ha en lekplats, det borde gå att få 

bidrag för att bygga denna. 

 

  

 
§6 Övriga frågor 

Var uppe att det behövs nya idéer för att locka folk till arrangemang som vi ordnar. 

Samt att det är dålig samordning mellan UEAB och Vattenfall eftersom det inte läggs ner några 

rör för fiber när Vattenfall ändå gräver. 
 

 
§7 Nästa möte 
 Nästa möte är planerat till den 7 november  
 

 
§8 Avslutning 
 Ordförande förklarar möte avslutat 

 

 

Vid protokollet:  Justeras:   

 

__________________  __________________ __________________ 

Mikael Hallgren (ordf.)  Martin Davidsson Fia Böhn  
 

 


