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Sammanträdesprotokoll Kölingareds Byalag 
 

 

Styrelsemöte nr 4, 2016 

 
 

Datum:  2016-09-13 

Tid:  18.30 

Plats: Årås Kvarn 

 

Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Berit Persson sekr, Gösta Knutsson, Jens Böhn, Torbjörn 

Kjellin, Mathias Woller 

Inbjuden och närvarande på mötet Landsbygdsutvecklare Charlotte Hermansson Svensson  

 

 
 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Val av protokolljusterare 

 Jens Böhn valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§3 Ulricehamns nya landsbygdsutvecklare 

Byalaget hade till dagens styrelsemöte bjudit in Ulricehamns nya 

landsbygdsutvecklare Charlotte Hermansson Svensson. Efter att Charlotte 

presenterat sig själv och sina ideer kring landsbygden och dess utveckling 

presenterades vår verksamhet och våra områden som vi jobbar med bl a behovet av 

och arbetet med att få fiber till Kölingared, vägarna, Vandringsleden, 

Centrumplatsen, Loppis och Tipspromenad. Torbjörn delade med sig av senaste 

årets Kölingareds Nyheter för att ytterligare visa upp vår verksamhet. Styrelsen ser 

fram emot ett gott samarbete med Charlotte och hoppas vi kan få stöd av henne i 

kommande utmaningar.     

 
§4 Sommarens aktiviteter  

 Aktiviterna som anordnats under sommaren summerades och trots att det vid vissa 

 söndagar varit ganska glest med besökare har tipspromenad och tipsbingo givit ett 

 resultat på 2665:- och resultatet på loppisen blev 8450:- En väl arrangerad 

 Kölingaredsdag vid Starrebo gav ca 2000:- netto.         

 

 
§5 Åråsdagen 30/10 

 Byalaget har fått frågan om att hålla loppis öppet under Åråsdagen som är 

 söndagen den 30/10, vilket styrelsen säger ja till. Mikael ansvarar med hjälp av 

 Torbjörn. Inför denna dagen ska loppisen plockas iordning och ev rensas, detta görs 

 tisdagen 20/9 kl. 17.00    
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§6 Bredbandsstatus 
 Ingen mer information än att Gösta varit i kontakt med ansvarig för projektering av 

 fibernärverket och fått preliminärbesked på grävningsstart om ca fyra veckor.  

 

 
§7 Övriga frågor 

 Vägen från Årås kvarn mot Kölingared till Lindas väg har blivit dålig då 

 skogsmaskiner kört på vägen. Gösta kontaktar Svea skog för att se om de kan 

 åtgärda detta.   

 

 
§8 Nästa möte 

 Tisdag 20/9 kl. 17.00 på Årås kvarn  

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras:   

 

__________________       __________________                 __________________ 

Berit Persson        Jens Böhn                 Mikael Hallgren (ordf.) 


