
Byalagsmöte	  den	  9/9-‐14	  

Närvarande:	  Ingrid	  Martini,	  Margareta	  Skarp	  Runtegen,	  Staffan	  Nordlund,	  
Jenny	  Lång,	  Karin	  Höglund,	  Anette	  Ottosson,	  Fredrik	  Olofsson	  och	  Bernt	  
Israelsson	  (partirepresentanter:	  Tobias	  Josefsson,	  Tony	  Andersson,	  Erik	  
Westerberg	  och	  Mats	  Allard)	  

Den	  första	  timmen	  ägnades	  år	  de	  olika	  partirepresentanternas	  presentation	  av	  
vad	  de	  står	  för	  och	  deras	  syn	  på	  en	  levande	  landsbygd.	  (Sammanfattning	  av	  
detta	  finns	  i	  separat	  dokument)	  

Därefter	  åkte	  politikerna	  hem	  och	  vi	  kunde	  dra	  igång	  det	  riktiga	  byalagsmötet.	  
På	  agendan	  stod:	  

• Nytt	  Leaderprojekt	  möjligt	  om	  intresse	  finns.	  Ingrid	  Martini	  har	  papper	  
med	  mer	  info	  kring	  detta.	  
	  

• Hjärtstartare:	  En	  skrivelse	  är	  gjord	  och	  är	  inskickad	  till	  kommunen	  så	  nu	  
väntar	  vi	  bara	  på	  svar	  om	  huruvida	  vi	  får	  ekonomisk	  hjälp	  och	  kan	  köpa	  
densamma.	  Tanken	  är	  att	  hjärtstartaren	  i	  så	  fall	  ska	  vara	  stationerad	  vid	  
Kulladal	  men	  att	  den	  vid	  tillställningar	  ska	  kunna	  flyttas	  tillfälligt	  till	  dessa	  
platser.	  T.ex.	  vid	  danserna	  i	  Ekliden.	  
	  

• Framtidsvision:	  Länsstyrelsen	  har	  gett	  oss	  en	  förfrågan	  om	  vi	  vill	  göra	  en	  
framtidsanalys	  för	  vår	  bygd	  (5	  år	  framåt).	  Gör	  vi	  detta	  får	  byalaget	  5000:-‐	  
och	  skulle	  vi	  dessutom	  lyckas	  förverkliga	  vår	  vision	  väntar	  ytterligare	  
10	  000:-‐.	  Vi	  kom	  under	  mötet	  fram	  till	  att	  Ingrid	  mailar	  tillbaka	  och	  
framför	  vårat	  intresse	  för	  ett	  första	  möte	  med	  mer	  information	  om	  vad	  
det	  hela	  går	  ut	  på.	  Fredrik	  Olofsson	  kunde	  tänka	  sig	  att	  agera	  ordförande	  
för	  den	  blivande	  gruppen	  samt	  att	  ta	  hand	  om	  den	  skriftliga	  biten	  som	  
ska	  lämnas	  in	  till	  länsstyrelsen.	  Gruppen	  ska	  bestå	  av	  ca.	  5	  –	  7	  personer	  
och	  som	  förslag	  på	  idésprutor	  kom	  Maria	  Carlsson	  och	  Maria	  Lång	  på	  tal.	  
Jag	  fick	  i	  uppgift	  att	  fråga	  dem	  om	  de	  var	  intresserade	  (vilket	  jag	  nu	  har	  
gjort)	  och	  de	  kunde	  båda	  tänka	  sig	  att	  vara	  med.	  
	  

	  



• Årets	  Västrahargare:	  Efter	  att	  ha	  gått	  igenom	  alla	  nomineringar	  som	  kom	  
in	  under	  årets	  byalagsfest	  stod	  det	  klart	  att	  Tord	  Karlsson	  är	  den	  
självklara	  vinnaren	  och	  kommer	  att	  få	  utmärkelsen	  som	  ”Årets	  
Västrahargare”.	  Efter	  mycket	  dividerande	  kom	  vi	  fram	  till	  att	  priset	  ska	  
överlämnas	  den	  12	  oktober	  i	  samband	  med	  en	  gudstjänst	  i	  kyrkan	  samt	  
höstauktion	  i	  församlingshemmet.	  Gudstjänsten	  börjar	  kl.	  15.00	  och	  då	  
denna	  avslutats	  överlämnas	  priset.	  Det	  som	  ska	  göras	  är:	  	  
Margareta	  Skarp	  Runtegen	  fixar	  blommor	  
Ingrid	  Martini	  kontaktar	  Lars-‐Åke	  om	  en	  tavla.	  
Fredrik	  Olofsson	  fixar	  holk	  
	  

• Kommande	  Byalagsmöten:	  För	  att	  det	  ska	  bli	  lättare	  att	  komma	  ihåg	  när	  
byalagsmötena	  är	  försökte	  vi	  hitta	  en	  struktur.	  Trots	  mycket	  dividerande	  
kunde	  vi	  inte	  riktigt	  komma	  fram	  till	  någon	  konkret	  struktur	  så	  det	  fick	  bli	  
ungefär	  den	  tredje	  tisdagen	  i	  varje	  kvartal.	  Detta	  skulle	  då	  betyda	  att	  
kommande	  möten	  för	  2014	  och	  2015	  blir	  den:	  18	  nov,	  10	  feb,	  19	  maj,	  11	  
aug	  och	  17	  nov.	  
	  

• Utvärdering	  byalagsfesten:	  Det	  tycks	  som	  årets	  Byalagsfest	  blev	  snudd	  på	  
succé	  och	  det	  har	  kommit	  in	  mycket	  positiva	  kommentarer.	  De	  förslag	  till	  
kommande	  år	  är	  att	  fler	  lokala	  företag	  m.m	  kunde	  vara	  inbjudna	  att	  stå	  
och	  visa	  upp	  sig.	  Det	  vore	  även	  bra	  att	  utöka	  tiden	  med	  en	  timme	  (11-‐15	  
eller	  12-‐16)	  då	  tiden	  inte	  riktigt	  räckte	  till	  för	  att	  hinna	  med	  alla	  
aktiviteter	  i	  år.	  Ett	  annat	  förslag	  var	  att	  bjuda	  in	  länstidningen	  samt	  ev.	  
även	  kommande	  kommunkontakter	  för	  att	  visa	  upp	  oss	  och	  vår	  fina	  
gemenskap.	  Vi	  måste	  även	  se	  över	  hur	  inbjudningarna	  till	  byalagsfesten	  
skickas	  ut	  (posten…)	  och	  vilka	  som	  inte	  får,	  det	  har	  visat	  sig	  att	  flera	  inte	  
fått	  inbjudan.	  
	  
Det	  lät	  som	  att	  alla	  inblandade	  föreningar	  tyckte	  det	  blev	  en	  lyckad	  dag	  
och	  för	  att	  tacka	  dem	  och	  redan	  nu	  bjuda	  in	  dem	  till	  nästa	  år	  ska	  jag	  fixa	  
kort	  och	  skicka	  ut	  till	  dem.	  	  
Nästa	  års	  byalagsfest	  kommer	  att	  gå	  av	  stapeln	  den	  23	  augusti.	  
	  

Vid	  pennan:	  Jenny	  Lång	  


