
Protokoll från styrelsemöte 12 januari 2015 
 
Närvarande    Frånvarande 
- Åsa Lindström   - Gisella Johansson  
- Henrik Petersson   - Elisabeth Lilja 
- Clara Lideberg    
- Jens Graversen 
- Annelie Rosell 
- Monica Wiloboken 
 
1) Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes. 
# Clara har kontaktat Länstrafiken Kronoberg igen för att kolla statusen för borttagningen 
av stolparna vid busshållsplatserna som inte längre används. Länstrafiken påminner 
Älmhults kommun att det är OK att plocka bort dem. 
#Följande svar har kommit från kommunen angående upprustning av de 
busshållsplatser som finns kvar i Liatorp: 
Någon ny information har jag inte utan kan bara upprepa att diskussion förs med 
Regiooförbundet och Länstrafiken om vilka busskurer som ska prioriteras för 
upprustning och var komplettering behövs. Från vår sida är busskurerna i Liatorp 
prioriterat och vi tror nog att vi ska få gehör för detta. beklagar att jag inte kan ge 
närmare besked än så. 
  
MVH 
Paul Robertsson 
Älmhults kommun 
 
#Familjeeftermiddagen är framflyttad. 
 
2) Förslagslådan 
Förslagslådan är kollad inför mötet och den var tom.  
 
3) Lyckans höjd och Hjärteparken 
Lyckans höjd: Kommunen har satt upp ett staket mot järnvägen och gången in till 
backen är nu klar. 
 
Vid stormen Egon blåste ett träd ner i Hjärteparken. Henrik har pratat med kommunen 
och de kommer att ta bort trädet. 
 



Lördagen den 17/1 kl.14 tar vi bort julgranen i parken. 
 
Elisabeth följer upp statusen med den trasiga lampan i Hjärteparken. Den lampan som 
ska lysa upp konstverket.  
 
Vid nästa möte utser vi någon som tar in offerter för kantsten till gången i Hjärteparken. 
Henrik kollar med kommunen om de kan hjälpa till. 
En ny rastbänk ska köpas till parken. Åsa kollar pris för bänk med bord. 
 
4) Ekonomin 
Ekonomin i föreningen är stabil. 
 
 
5) Lekplats 
I samarbete med kommunen vill vi bygga en lekplats i Liatorp. Styrelsen har två förslag 
på var i byn vi skulle vilja ha en lekplats. Åsa presenterar platserna för kommunen och 
när de sagt OK till platserna går vi ut med en enkät för att se vad Liatorpsborna tycker. 
Clara sätter ihop en affisch. Medborgarnas åsikter mailas till info@liatorp.nu eller lägger 
man en lapp i förslagslådan vid ICA. 
 
6) Årsmöte  
Årsmötet är i församlingshemmet den 17 mars kl.18:30. 
Clara fixar en affisch. Monica bokar församlingshemmet och sätter in en annons i 
tidningen. 
 
7) Nästa möte 
Vi ses igen den 3 mars kl.18:30 hos Åsa. 
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