
Protokoll från styrelsemöte 19 november 2013

Närvarande
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Morgan Nilsson
- Markus Nyberg
- Jens Graversen
- Clara Lideberg

Frånvarande
- Monica Wiloboken
- Heidi Bomark
- Jörgen Karlsson

Anslagstavla/ förslagslåda
Markus har nyckel till förslagslådan och ser till att den töms inför kommande 
möten. Åsa ser till att mötesprotokollen kommer upp på anslagstavlan efter 
varje möte.

Hemsidan
För att sidan ska fortsätta vara levande och bli besökt ska vi försöka uppdatera 
den ofta. Nu har vi en grund som vi kan fylla på med fler bilder och mer 
information. För att sidan ska uppdateras snabbare med vad som händer i byn 
arbetas det just nu fram en lösning för att det ska finnas möjlighet för alla 
föreningar i byn att själva logga in och lägga upp det som är på gång.

Klagomål från Liatorpsbor ang. undermåligt underhållna fastigheter
Efter samtal med kommunen har Markus fått besked angående oreda på tomter.
Kommunen kan göra en besiktning om någon gör en anmälan.
Anmälan är gjord. Kommunen kommer att ge skicka ett  besiktningsprotokoll när 
besiktningen är genomförd.

Hjärteparken
Markus och Morgan hjälps åt med att flytta bänkarna från Hjärteparken till 
uthuset vid Linas stuga. Ett bord är redan flyttat till Lyckans höjd.
Clara tittar om vi behöver räfsa löven vid gången i parken.

Lyckans höjd
Ett träd har blåst ner i backen. Markus ser till att det tas bort.



Julgran i Hjärteparken
Monika kontaktar kommunen angående gran. Morgan kollar priser och modell 
på ny ljusslinga. Beslut togs om att köpa en flaggstångsdekoration till 
flaggstången vid brandstationen. På kvällen ser det med denna belysning ut 
som en julgran. Vi träffas 30/11 kl.10  för att sätta upp granen i hjärteparken 
samt dekorationen vid brandstationen. Clara tar sedan bilder och lägger upp på 
hemsidan.

Julmarknad vid ICA Nära 21/12
Vi delar marknadsstånd med Röda korset. Åsa bokar ett marknadsstånd från 
LIF. Jörgen kollar om vi kan låna ett chokladhjul. Henrik ordnar med priser.
Vi delar ut de sista "varva medlemmar breven" som gick ut till hushållen i våras.
Mer planering inför julmarknaden vid nästa möte.

Nästa möte: 11 december kl.18 hos Studio Clara


