
Protokoll från styrelsemötet den 27 januari 2016 
 
Närvarande       Frånvarande    
- Åsa Lindström      - Erik Lindh 
- Henrik Petersson       - Gittan Andersson 
- Annelie Rosell        
- Clara Lideberg        
- Gisella Johansson        
- Daniel Wikingsson 
- Elisabeth Lilja 
 
1) Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes. 
 
2) Lekplatsen 

-      Röjning av träd har påbörjats. 
-      Kommunen har fått in två olika prisförslag på redskap. 
-      De inväntar pris på markarbetet. 
-      Byggstart blir under våren 2016. 
-      Vårt önskemål om mer röjning vid blivande ytan, ska vi diskutera med Ingela längre 

fram. 
-      Överföring av insamlade pengar sker i samband m byggnationen. 
-      Nytt planeringsmöte tillsammans med kommunen planeras in så snart kommunen vet 

mer om läget. 
 
3) Årsmöte 2016 
 Årsmötet är den 15 mars kl.18:30 i Liatorps församlingshem. Clara gör en affisch. Annelie bokar 
annons till tidningen som ska sättas in två veckor före årsmötet. Elisabeth handlar fika till mötet. 
Henrik kontaktar valberedningen för att informera om vilka i styrelsen som vill hoppa av.  
En notis görs på Liatorps Facebook-sida för att se om det är någon som är intresserad av att 
vara med i styrelsen.  
 
4) Hjärteparken 
En lampa som ska riktas mot konstverket är beställd av kommunen. Några grenar behövs 
klippas för att lampan ska komma fram. Kommunen ska kontaktas för att se om de kan ordna 
det. 
Vid nästa möte bestämmer vi datum för vårstädning. 
  
5) Uppföljningsmötet med kommunen ang. översiktsplanen den 20 januari 

Diskussionsträffen med kommunen upplevde vi som ett bra möte. Paul Robertsson, 
utvecklingschef i Älmhults kommun och den nye stadsarkitekten Henrik Johansson fanns på 
plats. Kvällens stora fråga var plankorsningen vid järnvägsövergången. En arbetsgrupp med 
byinvånare ska utses för att jobba med frågan. Denna grupp ska vara klar till årsmötet i mars. Än 
så länge består gruppen av två personer som visat intresse för att delta. Är du intresserad av att 
sitta med i gruppen? Kontakta någon i styrelsen före årsmötet den 15 mars!  
Järnvägsövergången kommer att stängas vad det lider och frågan är då hur ska trafiken ledas 
om? En karta för den senaste uppdateringen finns att se på Älmhults hemsida:  
www.almhult.se/oversiktsplan 
Fler bilar kommer att köra genom tunneln vilket kommer att leda till mer trafik i andra delen av 
byn. Trafiksituationen måste då ses över för att få ner hastigheterna i byn då många idag kör 



långt över 40km/h. 
  
6) Avtal med kommunen 

Kommunen har skickat ut kontraktet ang. avtalet med Tekniska förvaltningen. 
Överenskommelsen gäller för åtagande i Liatorps tätort. Vi godkänner det mesta men vill att 
kommunen sköter all röjning i byn samt ansvarar för tillsyn av staket/nät mot järnvägen vid 
Lyckans höjd. 
 
7) Ekonomi 
Ekonomin är stabil. 
 
8) Förslagslåda och e-post 
 Inga nya förslag eller e-post är inkomna. 
 
9) Övrigt 
# ”Välkommen till Liatorps-skylten” vid infarten vid Bykrogen har blivit sned. Daniel kollar 
statusen på den och ser om vi behöver ta in hjälp för att ordna upp den. 
 

# Marknad 2016 Johan Wirell kom till mötet för att diskutera upplägg på en ev.marknad i år. 
Annelie kollar med sin kontakt angående knallarna samt om det finns någon marknadskalender 
som vi i så fall kan skriva in oss i. Andra förslag på aktiviteter vid marknaden var bakluckeloppis, 
auktion, knattelopp och den traditionella våffelförsäljningen. En arbetsgrupp bestående av 
Johan, Åsa, Annelie och Elisabeth sattes ihop för att jobba vidare med idéerna med stöd av 
resten av styrelsen. Johan kollar om medborgarhuset är ledigt den 24 april.    
 

10) Nästa möte 
16 februari kl.18:30 hos Åsa. 

 


