
Protokoll från styrelsemöte 21 januari 2014 
 
Närvarande 
- Åsa Lindström 
- Henrik Petersson 
- Morgan Nilsson 
- Clara Lideberg 
- Monica Wiloboken 
- Markus Nyberg 
 
Frånvarande 
- Jens Graversen 
- Heidi Bomark 
- Jörgen Karlsson 
 

1) Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes. 

 

2) Uppföljning av julbasaren 2013 
Julbasaren gick bra. Till årets bassar 2014 ska vi kolla om vi eventuellt ska göra någon förändring av 
priserna och lottkostnaden. 
 

3) Förslagslådan 
Markus har kollat förslagslådan inför mötet och den var tom.  
Vi fick i slutet på förra året in ett förslag att bygga en sk. hundrastgård i byn. Markus har räknat ut att det 
skulle kosta ca.100kr/meter att bygga. Henrik kontaktar kommunen får att höra om det är OK att bygga 
och om vi i så fall får bygga på deras mark. Är det OK från kommunen går vi ut med en intresseanmälan i 
byn. 
 
4) Webbplatsen 
Clara uppdaterar som vanligt varje månad med bl a. vad som är på gång i byn. 
Vi ska lägga till Samhällsföreningens BG-nummer 5604-7301, för de som vill bli medlemmar. Vi ska också 
lägga in var i byn det finns hjärtstartare. Jörgen kollar upp var det finns. 
Vi vill också informera om att två busshållsplatser plockats bort i Liatorp. Den vid Tegnervägen och en på 
Allbogatan. 
 
5) Ljusslingan vid brandstationen 
Flera lampor har gått sönder. Markus kollar möjligheten att reklamera den. 
 
 
 
 



6) Lekplatsen 
Åsa är fortfarande i kontakt med Ingela Thulander på Kommunen för att hålla oss uppdaterade om 
planerna på att fräscha upp lekplatserna i byn. Som der ser ut nu kommer kommunen att satsa på en 
lekplats med gungor, ruschkana, sandlåda, en gunghäst och en sittbänk. Vi ska be om en tidsplan från 
kommunen så att det inte ska dröja allt för länge. Eftersom vi har haft en sliten lekplats i flera år önskar vi 
få en ny och fräsch till våren/sommaren 2014. 
Kommunen har skickat oss denna skiss. 

 
 
 
7) Inköp av vattenslang till isbanan vid Bokliden 
Markus har köpt en vattenslang och isen spolas nu på Bokliden inför helgen i vecka 4. 
 
8) Hjärteparken 
När snön försvunnit och våren är på väg ska vi samlas och göra en vårstädning av parken. Vi sätter upp 
ett datum lite längre fram. Nya bänkar ska köpas in till Hjärteparken. 
 
9) Linas stuga 
Vi bjuder in Linas stuga kommittén till nästa möte för att se hur deras arbete går. Henrik pratar med Olle 
och Gun-Britt. Åsa kontaktar Majlis och Jan-Erik.  
Nya plaststolar köps in till Linas stuga. De behövs bland annat till Nationaldagsfirandet. 
 
10) Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil.   
 
 



11) Sportlovsaktivitet i Liatorp v.8 
Finns det snö anordnas det på tisdagen den 18/2 kvällsåkning vid Lyckans höjd. Markus ansvar för 
upplyst pulkabacke. 
Under sportlovet, vid väder, är isbanan vid Bokliden spolad. 
 
12) Tågstopp 
Uppdatering angående tågstopp i Liatorp. Svar har kommit från Jens Möller på Trafikverket gällande 
tågstopp i Liatorp. Se nedan. 
”Hej! 

Tack för ditt mail angående Krösatågstrafiken. Det kommer inte att bli fler stopp för Krösatågen längs 
Södra stambanan. Det finns helt enkelt inte plats. Förutom Krösatågen ska här rymmas Öresundståg, SJ 
X2000, övriga Stockholmståg samt godståg. Däremot kan det framöver bli något fler turer, men som sagt 
inga nya stationer. 

Med vänlig hälsning 

Jens Möller 

Stf regionchef, Samhälle Region Syd” 

 
13) Övrigt 
Jens kollar upp om vi behöver ha lotteritillstånd för 2014. Om det krävs för de lotter som vi säljer under 
året. Kontaktperson: Maria Lundberg 0476-55147 kof@almhult.se 
 
 
14) Årsmöte 2014 
Vi bjuder in till årsmöte den 25/3 kl.18:30. Monika kollar om vi kan vara i församlingshemmet.  
Monika kontaktar Smålänningen för att boka annonsplats i Veckobladet. 
Clara gör en affisch som sätts upp på vår anslagstavla vid affären och vid Hjärteparken. 
 
15) Nästa möte 
Vid nästa möte spånar vi på en familjedag i mars. Clara kontaktar trollkarlen Nielo för att se om han är 
ledig någon helg i mars samt för att få prisuppgifter. Vi gör också en aktivitetskalender för 2014. 
Vi ses den 4/3  kl.18 i M-huset, hos StudioClara. 


