
Protokoll från styrelsemötet den 16 Februari 2016  
 
Närvarande - Åsa Lindström - Erik Lindh - Henrik Petersson - Gittan Andersson - Annelie 
Rosell - Gisella Johansson - Daniel Wikingsson - Elisabeth Lilja  
Frånvarande- Clara Lideberg 
 
 
1) Genomgång av föregående protokoll  
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.  
 
2) Lekplatsen  
Ingen ny info från kommunen. Åsa håller kontakten med Ingela Thulander. 
 
Det som är sagt sedan tidigare är; 

- 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 planeras in så snart kommunen vet 

mer om läget.  
 

3) Årsmöte 2016  
Årsmötet blir den 15 mars kl.18:30 i Liatorps församlingshem. Annonsplats i Smålänningen 
är bokat och Clara fixar affischer samt lägger ut infon på Facebook ”Liatorps-grp”. 
Valberedningen är underrättad om behovet av nya styrelsemedlemmar, men alla behöver 
hjälpas åt med att hitta kandidater. 
 
På förra årsmötet fick styrelsen i uppgift att sätta samman en arbetsgrupp med uppgift att 
bevaka byns intresse när det gäller planerna på att stänga befintlig järnvägsövergång. Än så 
länge har vi fått in namn på två personer som visat intresse för att delta. Men det kanske 
finns fler intresserade? Kontakta isfall någon i styrelsen före årsmötet den 15 mars!  
 
4) Hjärteparken  
Elisabeth kontaktar kommunen för att kolla statusen för den nya lampa som sättas upp för 
att lysa upp konstverket i Hjärteparken. Ev behöver fortfarande några grenar tas ned för att 
lampan ska synas bra, beroende på var den placeras. 
Snart dags för vårstädning. Datum bestäms vid nästa möte.  
.   
6) Avtal med kommunen  
Kommunen har skickat ut kontraktet ang. avtalet med Tekniska förvaltningen. 
Överenskommelsen gäller för åtagande i Liatorps tätort såsom vår-& höststädning i 
Hjärteparken, skötsel av anslagstavla mm. Vi har godkänt det mesta, men ett par punkter 
kvarstår att klargöra. Vi kommer inte att underteckna något förrän efter årsmötet skett så nya 
styrelsen har en chans att sätta sig in i innehållet. 

7) Liatorps Marknad Söndag 24 April kl.10-14                                                                                                                 
Styrelsen för Medborgarhusföreningen har sagt att de inte kommer att vara involverade som 
ansvariga. Men efter en del diskussioner så har vi i Samhällsföreningen enats att JA vi ska 
se till att det blir marknad även i år! Det är en mycket uppskattad tradition i byn och ett bra 
sätt att synas och marknadsföra byn som levande. 



En arbetsgrupp är skapad där Åsa Lindström, Annelie Rosell samt Johan Wirell ingår. Men 
vi behöver vara fler! Så kan du tänka dig att lägga någon timme innan/under eller efter 
marknadsdagen så hör av dig direkt till någon i arbetsgruppen. 

 

Planen är att det ska bli marknad i kombination med bak-luckeloppis. Dessutom ska vi 
försöka få till ett par kring-arrangemang tex. auktion, någon uppvisning mm. 

Mer information kommer att gå ut så fort upplägget är spikat. 

  
8) Ekonomi                                                                                                                 
Ekonomin är stabil.  

9) Förslagslåda och e-post                                                                                                  
Inga nya förslag eller e-post är inkomna.  

10) Övrigt                                                                                                                        
”Välkommen till Liatorps-skylten” vid infarterna behöver ses över. Ett par stycken av dem är 
sneda och riskerar att trilla. Daniel kommer att kontakta snickare för att få detta åtgärdat.  

10) Nästa möte – Onsdag 9 Mars kl.18,30 (hemma hos Annelie) 


