
Protokoll från styrelsemötet den 4 november 2015 
Närvarande      Frånvarande    

- Åsa Lindström       - Henrik Petersson 
- Annelie Rosell      - Elisabeth Lilja   
- Clara Lideberg      - Gisella Johansson    
- Erik Lindh       
- Daniel Wikingsson 
- Gittan Andersson 
 
1) Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes. 
 
2) Lekplatsen 
Bygglovet är klart för lekplatsen. 
Ett möte har ägt rum tillsammans med kommunen och LIF där det diskuterades var lekplatsen exakt kommer att 
placeras. Vi håller tät kontakt med kommunen hela tiden och väntar fortfarande på detaljplanen från grossisten. 
 
Henrik har sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronan för inköp av bänkar till lekplatsen.  
Första ansökan om bidrag är godkänd vid första distans. Vi väntar på mer besked. 
 
3) Hjärteparken och Lyckans höjd 
Höststädningen avi Hjärteparken och på Lyckans höjd är nu gjord. Lövräfsning, plantering av nya lökar runt 
stenen och ny singel i gången är lagd. Vi tackar alla som kom och hjälpte till!! 
Till våren ska vi ta tag i den hala trappan och de söndriga slipersen. Vi ska också titta på möjligheten att ljussätta 
något träd i parken. 
 
4) Invigningen av cykel- gångbanan mellan Liatorp och Diö 
Invigningen av gång och cykelbanan den 24 oktober blev lyckad. Ca. 150 personer kom. 
Vi tackar Diö samhällsförening för ett gott samarbete. 

 
5) Översiktsplanen 
Åsa har kontakt med Paul Robertsson på kommunen angående en diskussionskväll om översiktsplanen . Vi siktar 
på en kväll i januari.  
 
6) Avtal med kommunen 
Erik och Henrik har haft ett möte med kommunen angående avtalet som de vill skriva med oss. Vad ska 
kommunen sköta och vad ska föreningarna i byn sköta mot en liten ekonomisk ersättning. 
 
Thomas Franzén och Ingela Thulander har fått 100.000 från kommunen som de kan dela ut till bl a. 
samhällsföreningarna i kommunen. Det gäller nio orter. De kommer att ge olika bidrag beroende på hur mycket 
som respektive förening kan tänka sig att göra.  
  
Vi diskuterade olika saker vad vi respektive kommunen är ansvariga för. 

a) Hjärteparken 
- vår- och höststädning 
- skötsel av grusgång 
- underhåll av bord, 2 st och bänkar, 2 st 
- underhåll av konstverk, 1 st  
- ”städa” och underhålla anslagstavla 
- bron? 
- Julgran får vi ta vid elljusspåret. Ca.3-4 meter in från gången. 

 b)    Lyckanshöjd - pulkabacke 
- vår- och höststädning av backen samt röjning utmed väg 
- tillsyn av staket/nät. 
c) Lekplats – grillplats 
- underhåll av grillplats med bänkar och mark. 

 
Detta är i stort sett det vi redan gör idag, utom lekplatsen. För detta skulle vi då få bidrag till mindre utgifter, typ 
inköp av olja (så man kan måla bänkar), byte av någon planka osv. 
Detta bekostar vi idag, men det finns visst föreningar som tycker att kommunen ska betala detta. 
Varje år vill kommunen ha en årsredovisning som visar vad vi har gjort under året. 
 
 
7) Ekonomi 
Ekonomin är stabil. 
 
 
 



8) Julmarknaden vid ICA Nära 
Den 19 december mellan 9-14 är det julmarknad utanför affären. 
Åsa kontaktar Marcus och meddelar att vi gärna vill vara med. Vi kör chokladhjulet som vanligt. 
I år ska vi också sälja ”lyckopaket” (julklappar) till barnen för en liten peng. 
Annelie beställer julklapparnas innehåll från Osby outlet. 
 
9) Julgran och övrig julbelysning 
Den 22 november kl.10 fixar vi julgran till Hjärteparken och flaggstångsbelysningen vid brandstationen. 
Meddela vilka som kan komma och hjälpa till! 
Clara har pratat med Göran Wickström och han är snäll och hjälper oss att tända upp trädet vid mejeriet lagom till 
första advent. 
 
10) Förslagslåda och e-post 
 Inga nya förslag eller e-post är inkomna. 
 
11) Övrigt 

# Belysningen i Hjärteparken lyser fortfarande inte. Vi håller kontakten med kommunen… 
# Inget nytt angående busskurerna – vi väntar! 
# Erik kontaktar Bengt på kommunen angående ljus vid återvinningen. 

 
12) Planeringsmöte inför julmarknaden (max 1h) 
2 december kl.18:30 hos Studio Clara. 
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