
Protokoll från styrelsemöte 25 augusti 2014 
 
Närvarande   Frånvarande 
- Åsa Lindström   - Monica Wiloboken 
- Henrik Petersson  - Markus Nyberg  
-  Annelie Rosell 
- Clara Lideberg 
- Elisabeth Lilja 
- Jens Graversen 
- Gisela Johansson 

 

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

 

2) Hundrastgård 
En undersökning via affischering i byn och på liatorp.nu har gjorts angående intresse för en hundrasgård i 
Liatorp. Då intresset är för litet med mindre än 20 hushåll som anmält sitt intresse kommer inte 
Samhällsföreningen att jobba vidare på idén.  
 

3) Lekplats 
Åsa har åter igen mailat Ingela Thulander på kommunen för att höra hur det går med planerna för en ny 
lekplats i Liatorp. Vi väntar på svar. 

 
4) Hjärteparken och Lyckans höjd 
Den 19 oktober mellan 10-12 har vi höststädning i Hjärteparken och på Lyckans höjd. Vi annonserar med 
affischer för att samla ihop ett gäng som vill komma och hjälpa till.  
Clara ordnar affischerna. Samling i hjärteparken kl.10. Ta gärna med räfsa, korg eller skottkärra. Ta gärna 
med fikakorg! 
 
Henrik frågar Morgan (som är elektriker) om han tror att det är möjligt att med en marklampa lysa upp ett 
eller ett par träd i parken. Elisabeth frågar kommunen om lov.  
Lampan som lyser upp hjärtat i Hjärteparken har gått sönder. Elisabeth kolla med kommunen om det är vi 
eller kommunen som ska byta den. 
 
Vid städningen vid Lyckans höjd tittar vi på om det är möjligt att göra en grillplats vid backen. 
Jens kontaktar kommunen för att fråga om de kan ordna en bättre stig in till backen så att det t ex går 
lättare att gå dit med barnvagn. Han upplyser dem även att staketet ut till järnvägen är för lågt, då det är 
en säkerhetsrisk när det finns barn i området. 
 
Denna förmiddag tittar vi även till ”Välkommen till Liatorp” - och  ”www.liatorp.nu”, skyltarna. 
De behövs tvättas av och någon behövs rätas upp. 
5) Midsommar 
Även i år hade vi tur med vädret. Ca.200 personer kom till årets firande.  
Vi tackar de personer som var där och hjälpte till att sälja fika, lotter eller på annat sätt hjälpte till vid 
firandet. Stort tack även till dem som stannade kvar och hjälpte oss att t ex bära in stolar och bord. 

http://www.liatorp.nu/�


 
6) Ekonomi 
Föreningens ekonomi är stabil.   
 
7) Linas stuga 
Vi kommer vid nästa möte, den 6 oktober, träffa de som eventuellt kan tänka sig sköta stugan. Lars Lund 
på Älmhult kommun är informerad om nuläget. 
 
8) Övriga frågor 
# Jens kollar med kommunen om det går att sänka hastigheten i hela Liatorp. Bilarna kör fort på bl a. 
Bergkvistavägen och Växjövägen.  
# Åsa kontaktar Bengt Petersson på kommunen angående belysning vid återvinningen. För att se 
statusen där? Åsa har även kontaktat Paul Robertsson på kommunen för att försöka få till en 
uppfräschning av busskurerna samt ett önskemål om en busskur nere vid hållplatsen ”Brandstationen”. 
Hon har fått dessa svar: 
 
Hej Åsa!  
De hålor som finns skall vi fixa till men bättre belysning kan jag inte lova. Jag kommer att ha ett möte med FTI 
Förpacknings o Tidningsinsamlingen den 18/9 och då kollar jag om de kan stå för detta. När jag pratat med FTI 
återkommer jag. 
Alla ÅVS Återvinningsstationer tillhör  FTI som också sköter all tömning och det är deras container. Kommunen har 
bara upplåtit  plats och gör inhägnad samt städning. 
När det gäller busshållplatser  tillhör de inte mig och du får svar från annat håll. 
Med vänlig hälsning 
Bengt Bengtsson 
Renhållningschef 
………………………… 
Hej! 
Vi har ett flertal busskurer av för dålig standard i länet och vi för en dialog med Länstrafiken om detta. Några av kurerna 
i fråga ligger i Älmhults kommun och tanken är att kurerna i fråga ska bytas ut/ rustas upp men jag har tyvärr inte 
någon exakt tidplan för de olika enskilda kurerna. Gällande ytterligare en kur i Liatorp tar jag med mig den frågan till 
nästa möte med Länstrafiken. 
Vill du diskutera vidare är du varmt välkommen att kontakta mig. 
MVH 
Paul Robertsson 
Samhällsplanerare 
Älmhults kommun 
 
# Stolparna efter de tidigare busshållsplatserna står kvar. Länstrafiken har endast tagit ner sina skyltar 
men lämnat kvar stolparna. Clara kontaktar Länstrafiken. 

# Höstaktivitet. Vi kollar upp möjligheten att ha en filmkväll i Medborgarhuset. Annelie kollar med en 
kontakt som hon har. 

# Information om grannsamverkan borde läggas upp på liatorp.nu. Annelie kollar med Roland Andersson 
om det är okej att lägga upp kontaktinformation till de personer som är med i grannsamverkan. 
 
9) Nästa möte 
Vi ses den 6 oktober kl.18 i Linas stuga. 18-19 diskuterar vi Linas stuga och därefter är det vanligt 
styrelsemöte. 


