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Sammanträdesprotokoll Kölingareds Byalag 
 

 

Styrelsemöte nr 3, 2016 

 
 

Datum:  2016-05-26 

Tid:  18.30 

Plats: Årås Kvarn 

 

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

Johansson, Mathias Voller 

 
 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Val av protokolljusterare 

 Ingrid Isaksson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§3 Vandringsfestival 

Byalaget har blivit tillfrågade och tackar ja till att återigen hjälpa till att anordna 

den Vandringsfestival som hålls vid Årås Kvarn den 3 september.   

 
§4 Landsbygdsutveckling 

 Tidigare har Byalaget fått information om att ansvariga för landsbygdsutveckling i 

 kommunen vill träffa utvecklingsgrupperna. Nu meddelas att tjänster ska 

 omfördelas i kommunen och för att vi som utvecklingsgrupp är intresserade 

 och engagerade i vår bygd  beslutar styrelsen att Mikael kontaktar och bjuder in 

 ansvarig till ett möte. Vägar och fiber är våra prioriterade intresseområden som vi 

 vill lyfta och diskutera vid  ett sånt möte.      

 
§5 Bidrag Årås Kvarn 

 Byalaget har sökt och fått 100.000 kr i bidrag för Parkanläggning. Nu överlåts 

 ansvaret till Årås Kvarn. Kontrakt skrivs (bilaga 1).  

 
  

§6 Sommarprogrammet 
 Kölingaredsdagen. Mikael kollar med Torbjörn så att ansvariga är informerade. 

 Österbo rote står som ansvariga i år. 

 Loppmarknad/Tipspromenad. En vakant plats, annars har söndagarna under 

 sommaren en asvarig vid varje tillfälle. 

 Badplatsen. Mathias och Mikael sköter badplatsen. Nytt avtal kommer. Bryggorna 

 ska läggas i nästa vecka.  

 Centrumplatsen. Schema för skötsel finns. Det finns en gräsklippare att låna hos 

 Mikael att klippa med, kontakta innan.  
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§7 Skrivelser 

 Byalaget har blivit inbjudna att delta vid en mässa i Ulricehamn den 3 september. 

 Då detta är samma dag som Vandringsfestivalen avböjer Styrelsen erbjudandet. 

 

 
§8 Övriga frågor 

 Vattenfall planerar att gräva ner elkabel till hösten istället för att byta ut stolpar. 

 Både Byalaget och Fibergruppen bör kontakta Hans Andersson, fiberansvarig och 

 trycka på om att rör för fiberanslutning följer med i denna grävning. 

 Angående vägen bör kontakten till vägverket gå via kommunen. Ingrid kontaktar 

 Sven-Olov för att ta reda på hur han arbetat med frågan. Mikael kontaktar Linn 

 Molander angående frågor om vägen för att se vart vi ska vända oss.  

 Annonskampanjen ”Händer i Kölingared” ska debiteras enligt samma taxa som 

 förra året för de som är med. Resterande kostnad betalas av Byalaget enligt 

 Styrelsens beslut.  

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras:   

 

__________________       __________________                       __________________ 

Berit Persson        Ingrid Isaksson  Mikael Hallgren (ordf.) 


