
Protokoll från styrelsemöte 4 mars 2014 
 
Närvarande 
- Åsa Lindström 
- Henrik Petersson 
- Morgan Nilsson 
- Clara Lideberg 
- Monica Wiloboken 
- Markus Nyberg 
- Jens Graversen 
- Heidi Bomark 
 
Frånvarande 
- Jörgen Karlsson 
 

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

 

2) Linas stuga 
Till mötet var kommittén för Linas stuga inbjuden. Den består idag av Olle och Gun-Britt Andersson, Maj-
Lis och Jan-Erik Bengtsson. De informerade om statusen för smålandsstaketet som ska byggas upp på 
nytt i vår, då det nuvarande är i för dåligt skick. Kommunen har kört dit material och står för kostanden av 
materialet. Arne Hult har lovat att bygga staketet med stöttning av Jan-Erik och Olle. Jan-Erik river det 
gamla när datum är satt för att börja bygga det nya. 
Kommittén meddelade att de vill lämna över ansvaret till nya krafter. När vi har hittat en ny grupp kommer 
Jan-Erik, Maj-Lis, Olle och Gun-Britt vara med ett år för att stötta och visa hur de har skött trädgården och 
stugan. Samhällsföreningen ska nu efterlysa personer som vill vara med och hjälpa till i Linas stuga. 
Arbetet kommittén har gjort är bland annat vår- och höststädning, julstädning inne i Linas stuga och 
skötsel av trädgården och annat underhåll som behövts göras.  
För att hitta folk som är villiga att hjälpa till ska vi göra en efterlysning i det årliga utskicket, med hjälp av 
affischer och på liatorp.nu 
När stugan invigdes 2007 var det många aktiviteter och antalet besökare var många jämfört med idag. Vi 
ska nu titta på möjligheten till att komma igång och använda stugan mer igen. 
 

3) Förslagslådan 
Markus har kollat förslagslådan inför mötet och den var tom.  
Vi fick i slutet på 2013 in ett förslag att bygga en sk. hundrastgård i byn. Henrik har varit i kontakt med 
John-Arne på kommunen. De vill att vi ska skicka in en skrivelse med en enkel ritning, var vi hade tänkt att 
den skulle vara, hur stor… osv. Clara besöker en av hundrastgårdarna i Växjö för att reka och ta lite 
bilder. Först av allt ska vi se om det finns intresse i byn för att göra en hundrastgård. Intresseaffisch ska 
sättas upp på vår anslagstavla vid ICA. Vid intresse lägger man en lapp med sitt namn och sina 



kontaktuppgifter  i vår förslagslåda eller mailar oss (till en e-postadress som vi ska skapa) . Åsa kontaktar 
personen som lämnat in förslaget för att berätta hur arbetet går. 

 
4) Webbplatsen 
Clara uppdaterar som vanligt varje månad med bl a. vad som är på gång i byn. 
 
5) Ljusslingan vid brandstationen 
Flera lampor har gått sönder. Markus väntar på svar om det går att reklamera den. 
 
5) 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. En enkät har gått ut till föräldrar med barn på förskolan.  
I enkäten ställs frågor om de nuvarande lekplatserna. Vad är bra och vad är mindre bra. Enkäten är ännu 
inte sammanställd. 
 
6) Hjärteparken 
En vårstädning ska göras i parken. Vi sätter upp ett datum lite längre fram. Nya bänkar ska köpas in till 
Hjärteparken. Markus kollar vad det kostar. Morgan kontaktar kommunen för att se om de har några. Det 
finns önskemål om att placera en bänk vid lekplatsen på Tegnérvägen. 
 
7) Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil.   
 
8) Sportlovsaktivitet i Liatorp v.8 
På grund av vädret blev alla sportlovsaktiviteter inställda. 
 
9) Årsmötet 25/3 kl.18:30 i Församlingshemmet 
Vi bjuder in till årsmöte den 25/3 kl.18:30. Vi träffas kl.18:00 för att bland annat ordna med fika inför mötet. 
Heidi ordnar så kaffe och kaka blir köpta. Monika dubbelkollar med Smålänningen så att annonsen om 
årsmötet kommer in den 6/3. Clara skriver dagordning och verksamhetsberättelsen. Bengt Sundh skriver 
revisionsberättelse. Henrik frågar Bengt om han vill vara mötesordförande. Åsa köper blommor. 

10) Familjeeftermiddag 
Den 29 mars kl.14-16 har vi familjeeftermiddag i Medborgarhuset. Trollkarlen Nielo är bokad, bilder från 
gamla Liatorp kommer att ställas ut och vi säljer fika. Clara håller kontakten med Nielo (Michael) och Jens 
kontaktar Moje Lennartsson angående utställningen. Åsa ordnar inköp av fika. Clara gör affischer som vi 
sedan hjälps åt att hänga upp. Vi ses i Medborgarhuset kl.12:00. 

 
11) Marknaden 2014 
Medborgarhusföreningen har kontaktat Åsa för att be om hjälp från Samhällsföreningen med årets 
marknad den 27 april. Åsa och Henrik hjälper till. 

12) Efterlysning av hjälp 
Vi behöver fler som vill vara med och hjälpa till vid de aktiviteter som anordnas i byn. Vi efterlyser folk med 
hjälp av affischering, liatorp.nu och genom att prata med de vi träffar. Ingen kan göra allt med alla kan 
göra något!  
 
 



 
 
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) Nästa möte 
Vi bestämmer ett datum efter årsmötet den 25/3. 
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