
Protokoll från styrelsemötet den 2 decmeber 2015 
Närvarande       Frånvarande    
- Åsa Lindström                - Gisella Johansson  
- Henrik Petersson        
- Annelie Rosell         
- Clara Lideberg         
- Erik Lindh       
- Daniel Wikingsson 
- Gittan Andersson 
- Elisabeth Lilja 
 
1) Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes. 
# Erik har varit i kontakt med Bengt Bengtsson ang. belysning vid återvinningen. Vi väntar på svar. 
# Åsa har försökt få fram ny status ang. busskurerna – vi väntar på svar! 
 
2) Julbasar utanför ICA Nära den 19 december kl.9-14. 
Marcus ordnar marknadsståndet. Julklapparna till ”Tomtens överraskning” är inköpta och inslagna av 
Annelie. Elisabeth har några nallar som hon slår in. Elisabeth hämtar chokladhjulet och brickorna och 
levererar detta kl.8:30 den 19/12. Henrik plockar ihop chokladvinsterna hos Marcus. Henrik kollar så vi 
har kvar prislapparna från förra året samt ordnar växelkassan. Clara gör en skylt: ”Tomtens 
överraskning 10kr/st”. Annelie tar med (om hon har) en högtalare för att spela julmusik, en batteridriven 
ljusslinga (om hon har) samt en duk att ha på bordet. Åsa tar med en skål att ha ”tröstvinsten” i .  Åsa 
hämtar Liatorps samhällsföreningsskylten samt lite granris att dekorera med. Marknadsståndet 
monteras kvällen den 18/12. 
Bemanning: 
08:30 -10:00 Henrik och Erik. 
10:00 -12:00 Gittan och Elisabeth 
12:00-14:00 Daniel och Gisella 
 
3) Lekplatsen 

-      Röjning av träd har påbörjats. 
-      Kommunen har fått in två olika prisförslag på redskap. 
-      De inväntar pris på markarbetet. 
-      Byggstart blir under våren 2016. 
-      Vårt önskemål om mer röjning vid blivande ytan, ska vi diskutera med Ingela längre fram. 
-      Överföring av insamlade pengar sker i samband m byggnationen. 
-      Nytt planeringsmöte tillsammans med kommunen blir i början på 2016 

 
 
Henrik har sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronan för inköp av bänkar till lekplatsen/grillplatsen.  
Vi har fått avslag då de ansåg att det var en kommunal verksamhet. Henrik kontaktar Peter Niklasson 
för att förtydliga att grillplatsen är samhällsföreningens. 
 
4) Hjärteparken 
Elisabeth ska kontakta kommunen igen angående belysningen i hjärteparken. Det gäller lampan som 
sitter i stolpen, riktad mot konstverket. Några grenar behövs klippas för att lampan ska komma fram. 
Åsa kollar om vi kan få hjälp av någon att göra detta. 
Slingan i julgranen och i flaggstången vid brandstationen behövs fixas efter stormen ”Grom”. Erik kollar 
på det. 
  

 
5) Översiktsplanen 
Åsa har kontakt med Paul Robertsson på kommunen angående en diskussionskväll om 
översiktsplanen . En diskussionsträff kommer att planeras in i slutet på januari/början på februari. 
Vi kommer att diskutera plankorsningen vid järnvägsövergången. Stadsarkitekten Bengt Petersson 
närvarar och vi får trafikverkets senaste information.  En arbetsgrupp med byinvånare ska utses för att 



jobba med frågan. Denna grupp ska vara klar till årsmötet i mars. Är du intresserad av att sitta med i 
gruppen? – kontakta någon i styrelsen! 
  
 
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. 
Vi inväntar förslag från kommunen ang. kontraktet. 
 
7) Ekonomi 
Ekonomin är stabil. 
Bengt Sundh har kontaktat Henrik och berättat att Liatorps frivilliga brandkår ska lägga ner sin förening.  
Samhällsföreningen får då en gåva från föreningen. Vi tackar så mycket för det!! 
 
8) Förslagslåda och e-post 
 Inga nya förslag eller e-post är inkomna. 
 
9) Övrigt 
# Efter förfrågan vid deltagande av dödsfall har vi beslutat att endast delta vid sittande styrelsemedlems 
bortgång.  
 
# Gång och cykelväg på Bergkvistavägen kan bli verklighet!  Det var Bo Bergsjös motion som gav 
resultat. AU och Tekniska kontoret har godkänt det hela. Kommun styrelsen har godkänt motionen och 
i mitten på december avgörs frågan i kommunfullmäktige. Se bilaga. 
 
# Åsa kollar med Hanna Holm om vi kan få ha skylten ”Din fart just nu” för att få ner hastigheten på 
Berkvistavägen! Denna skylt visar hur fort du kör. Vi ser hastigheten på Bergkvistavägen och 
Växjövägen som ett stort problem! Vägarna är breda och många kör alldeles för fort!! Vi har en 
hastighet på 40km/h i hela Liatorp. För allas trivsel tycker vi att det ska respekteras! 
 
10) Nästa möte 
20 januari kl.18:30 hos Studio Clara. 

 




