
Protokoll från styrelsemöte 3 Sep 2013 
 
Närvarande: 
- Åsa Lindström 
- Henrik Petersson 
- Morgan Nilsson 
- Monica Wiloboken 
- Markus Nyberg 
 
+ inbjudna Bengt Jarl samt Börje Rehn 
 
Frånvarande: 
- Jörgen Karlsson 
- Heidi Bomark 
- Jens Gravesen 
- Clara Lideberg 
 
 

1) Presentation utav ”kampanjen Tågstopp” 
 

Börje Rehn och Bengt Jarl var inbjudna till styrelsemötet för att informera om bakgrunden och nuläget 
med ”kampanjen Tågstopp”. 
 
Arbetet med att försöka få tågstopp i Liatorp har pågått under flera år. Bla har det skickats ett 
gemensamt brev 2009 från Samhällsföreningarna i Diö, Liatorp och Eneryda samt flera företagare . 
Brevet skickades till Regionsförbundets trafiknämnd. I förstudie materialet från förbundet fanns 
nämligen tågstopp nämnt både för alla tre orterna. 
 
Men frågan är vad som hände sen och på vilka argument blev det inget tågstopp i Liatorp? 
 
Tillsammans med Bengt och Börje enades vi om följande punkter för fortsatt arbete; 

- Samla in ca ytterligare 250 namnunderskrifter för att komma upp i totalt 1000st. Detta ska 
vara klart senast mitten/slutet av Nov.  

- På Samhällsföreningens nästa styrelsemöte ska utses 2 personer som kan ingå i gruppen 
som jobbar för tågstopp. 

- Monika Wiloboken sammankallar till nästa möte för Tågstoppsgruppen i slutet av Nov. Där 
beslutas vad som blir nästa steg ex. utskick till lokala politiker, 
Regionsförbumdet/Kollektivtrafikmyndigheten, tidningar...? 

- Ambitionen med gruppens arbete ska vara att VISA ATT VI VILL och att vi TROR PÅ 
LIATORP SOM ORT ÄVEN FÖR FRAMTIDEN, oavsett anledningen till att det är ett NEJ som 
gäller just nu. 

- Kampanjen vara from nu till valdagen 2014 för att få ett tydligt slut och kunna redovisa vad 
som är gjort och vilka svar man fått. 

 
 
  
Därefter ”vanligt styrelsemöte” – men mycket förkortat eftersom vi 
var så få. Nytt möte inbokat till 8 Okt kl.19. Då får vi ta nya tag! 
 
Nedtill är de punkter som dock togs upp: 
. 
2) Ny anslagstavla – ny förslagstavla 
Markus och Henke ska inom kort sätta upp den nya anslagstavlan samt förslagslådan vid ICA Nära. 
Vi behöver sätta någon text på tavlan för att förtydliga att den tillhör Samhällsföreningen. Clara är 
detta något du kan fixa? Säg till annars, så ber vi någon annan? 
 
 



3) Hemsidan 
Vi får hjälpas åt med att sprida till andra föreningar i byn att de kan ta hjälp av Liatorp.nu för att sprida 
info om olika aktiviteter ex. Lif´s årsfest, Föräldrarföreningens Tomtesmyg... 
Det är viktigt att hålla hemsidan ”levande” för att behålla besökare. 
Henke mailar dessutom föreningens stadgar till Clara så att dessa läggs ut på hemsidan. 
 
4) Klagomål från Liatorpsbor angående häckar och buskage som 
skymmer sikten i vissa korsningar. 
Monika Wiloboken kommer att kontakta Tekniska förvaltningen för att ligga på dem och få till en 
åtgärd. Markus Nyberg kommer dessutom att kontaka någon husägare direkt för att försöka gå den 
vägen. 
 
5) Aktivitetskalender 
Vi enades att vid nästa möte börja skissa på en aktivitetskalender för kommande året. På så sätt blir 
vårt arbete än mer transparanta och förtydligar vad Liatorpsborna kan förvänta sig av vårt arbete. 
Ambitionen är också att få fler Liatorpsbor delaktiga i olika aktiviteter. 
 
 
6) Kommande styrelsemöte 
Styrelsen ses igen 8 Oktober kl.19. Plats: TDB 
 


