Protokoll från styrelsemöte 6 oktober 2014
Närvarande

Frånvarande

- Åsa Lindström

- Monica Wiloboken

- Henrik Petersson

- Markus Nyberg

- Clara Lideberg

- Annelie Rosell

- Elisabeth Lilja
- Jens Graversen
- Gisela Johansson

1) Fiber föreningen
Liatorps samhällsförening beslutar, att Ingegerd Anna Katarina Lennartsson, 460426-xxxx och
Paul Lenny Morgan Nilsson, 750730-xxxx, skall teckna föreningen konto 8169-5 923596065-6
hos Swedbank, var för sig eller i förening.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2) Linas stuga
Första timmen på mötet var kommittén för Linas stuga inbjuden. Nya krafter behövs i gruppen
som ansvarar för skötsel och underhåll av stugan och trädgården. Därför hölls ett möte mellan
styrelsen och den nuvarande stugkommittén, samt med de personerna som anmält sitt intresse.
Börje Rehn presenterade sina tankar kring stugan och berättade att han har några personer som
är villiga att vara med och hjälpa till. Börje kommer att sammankalla stugkommittén för att lägga
upp en plan för stugan.
Vill du vara med och hjälpa till med arbetet i och runtomkring Linas Stuga? Kontakta Börje Rehn
på 076-346 96 41 eller via e-post: borje.rehn@hotmail.com

3) Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes
# Åsa har fått följande svar från Ingela Thulander, Älmhults kommun, angående lekplats:
”Planen är klar och ligger för godkännande hos tekniska chefen. Den är inte tillgänglig att ta del
av än, den måste först bli godkänd.”
# Elisabeth har varit i kontakt med kommunen angående belysningen i Hjärteparken. De kunde
inte ge något direkt svar då. De återkommer när de vet mer. Elisabeth följer upp och fortsätter
att bearbeta kommunen.
# Jens har fått besked från kommunen att hastigheten i Liatorp kommer att sänkas till 40km/h.
# Åsa kontaktar Bengt Petersson på kommunen igen angående belysning vid återvinningen.
# Vi väntar på svar från Paul Robertsson ang. upprustning av busskurerna.

# El-ljusspåret. När kommer ljuset upp igen? Henrik ringer Kultur&Fritid för att höra vad de har
för tidsplan.
# Clara har varit i kontakt med Länstrafiken ang. stolparna som står kvar efter nerlagda
busshållsplatser. Länstrafiken kontaktar Älmhults kommun för att be dem ta bort stolparna.
# Informationen om grannsamverkan ska läggas ut på liatorp.nu. Clara fixar.

4) Höstaktivitet
Vi siktar på en familjeaktivitet i februari 2015 istället. T ex en filmkväll. Vi sätter upp ett datum vid
nästa möte.

5) Hjärteparken och Lyckans höjd
Den 19 oktober mellan 10-12 har vi höststädning i Hjärteparken och på Lyckans höjd.
Fler affischer ska sättas upp i byn. Jens tar med grill. Henrik köper kol.
Gisela kollar upp bestämmelser för att göra en grillplats vid Lyckans höjd och/eller i
Hjärteparken.
Jens har varit i kontakt med kommunen angående en bättre väg fram till backen. Kommunen
kan tänka sig plana vägen till backen. Jens följer upp med kommunen.
Någon vänlig person har tvättat och gjort ”Välkommen till Liatorp” – skyltarna rena och fina.
Vi tackar så mycket för den fina hjälpen!!!

6) Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil.

7) Övriga frågor
# Vi vill få upp antalet medlemmar i Samhällsföreningen! Clara gör en ”Du är väl medlem i
Samhällsföreningen affisch” att sätta upp i vår anslagstavla vid ICA.
Vill du bli medlem? Bli medlem och hjälp oss att hålla byn levande. Medlemsavgiften är 100kr
per hushåll. BG:5604-7301
# Gisela kollar om vi kan sälja Bo Åkeströms julkort från 2003, vid tomterundan den 23
november.
# Vid nästa möte planerar vi mer inför julmarknaden vid ICA den 20/12.
# Åsa kontaktar kommunen angående översiktsplanen för Liatorp.
Se översiktsplanen här:
http://www.almhult.se/sidorutanformenyn/projektpagang/oversiktsplan/liatorp.4.734806d8142dbd9041c5
c69.html

8) Nästa möte
Vi ses den 17 november kl.18:30 i M-huset, Trädgårdsvägen 7.

