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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 4, 2014. 
 
 
Tid:  2014-04-29 
Plats: Årås Kvarn  
 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Berit Persson sekr, Dag Lagnerö, Monica Spjuth, Rolf 
Sjöberg, Ingrid Johansson, Torbjörn Kjellin 
 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Rolf Sjöberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
 
§3 Föregående mötesprotokoll  
  
 
§4 Vandringsfestival 
 Vandringsfestivalen har blivit flyttad till lördag den 10/5. Byalaget ska stå för att 
 en tipspromenad finns att gå, Mikael H ansvarar för detta. Frivilla att hjälpa till kan 
 kontakta Mikael.   
  
 
§5 Fixardag 
 Lördag den 10/5 är det fixardag. I första hand är det Centrumplatsen som ska 
 snyggas till inför sommaren. Blir det många som kommer och hjälper till denna 
 dag finns det också lite saker i församlingshemmet som ska tittas igenom och 
 sorteras för att ev säljas på loppisen. Detta bör dock göras tillsammans med Myram 
 då hon haft ansvaret och vet hur och vad som ska plockas fram eller inte. Loppisen 
 öppnar den 25/5.   
 
 
§6 Varpaledsbadet 
 Kommunen vill inte ha något kontrakt med någon privatperson för skötsel av 
 badplatsen. Däremot kan de tänkas anställa någon ungdom för att ha feriepraktik 
 och sköta badplatsen. Byalaget får i uppgift att kolla runt om det finns någon 
 lämplig.  
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§7 Tipspromenad och Loppis 
 På morsdag den 25/5 är loppis öppen och det finns tipspromenad att gå. Därefter 
 startar det upp igen den 15/6 och är sedan öppen varje söndag fram till 27/7 mellan 
 kl 13-17. Torbjörn ser över ett schema för att de som anmält intresse ska få varsin 
 dag tilldelad att ansvara för. Dag L lämnar lite förslag på hur vi hanterar kontanter 
 efter loppis och tipspromenad. Beslut tas om att pengarna samlas efter varje tillfälle 
 i två separata kuvert av den som är ansvarig och lämnas personligen till Mikael H 
 eller till Torbjörn K. Mikael tar sedan ansvar för att pengarna sätts in till kontot via 
 Loomis i Ulricehamn.  
 
 
§8 Kölingaredsdagen  
 Kölingaredsdagen tisdagen den 1/7, Ingareds rote. 
 
 
§9 Övriga frågor 

− En fråga har kommit om någon från styrelsen vill åka på Landsbygdsriksdagens 
stämma i Sandviken 15-19/5. Ingen i styrelsen är intresserad av att åka. 

− Den 7/5 är det Landsbygdskväll i Ulricehamn 
− På påskafton anordnades en påskbrasa i ”byn”. Mycket uppskattad tillställning 

och mellan 80-90 personer var med under kvällen. Korv och kaffeservering gick 
jämnt upp. 

− Pengar har kommit från Leader för fiberprojektet. Då fiberföreningen ännu inte 
har något kontonummer får överföringen vänta.  

− Information från fiberföreningen. Förening bildad, stadgar är klara. Nästa steg blir 
att ta fram ett informationsblad som sedan ska skickas ut. Försöka få fler 
medlemmar genom att personligen prata och berätta om projektet.  

− I översiktsplanen över Ulricehamns kommun är Kölingared utmärkt som ”tyst 
område”, vill vi ha det så? Detta kan påverka planer för nybyggnationer mm. Är 
detta något som är fastställt eller går det på något sätt att påverka? 

  
 
§10 Nästa möte  
 Nästa möte blir 10/6 kl 18.30 på Årås kvarn 
 
 
§11 Avslutning 
 Ordf. förklarade mötet avslutat. 
  
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   
 
__________________  __________________ __________________ 
Berit Persson   Rolf Sjöberg  Mikael Hallgren (ordf.) 
 


