
Minnesanteckningar Byalagsmöte 9/8 2021. 

Närvarande: Ingrid Martini, Caroline Höglund, Anette Ottosson, Fredrik Olofsson, Karin 
Höglund, Bo Axestam, Tommy Bockerud, Ann-Mari Ahl.  

 

Dagordning 

1. Mjölby kommuns hemsida 
2. Hastighet vid Kulladal 
3. Leader 
4. Västra Hargshjärtat 
5. Västra Hargssjön 
6. Årets Västra Hargare 
7. Skolgruppen/Fastighetsprojekt 
8. Byalagsfesten 

 

1. Mjölby kommuns hemsida 

Vi går tillsammans igenom det förslag till text om Västra harg som gjorts och det 
godkännes. Caroline renskriver texten och skickar till Anneli Ahlström.  

 

2. Hastighet vid Kulladal 

Då det blivit ökad trafik med fler passerande över vägen vid Kulladal har ett förslag 
kommit att sänka hastigheten till 50 km/h vid Kulladal. Caroline mailar Trafikverket för 
att efterhöra vad som är möjligt att göra.  

 

3. Leader 

Ingrid informerar om att det den 6/9 kl. 18.00 kommer att vara ett möte för att bolla idéer 
och synpunkter kring utveckling av landsbygden. Det är ännu inte klart om det kommer att 
vara digitalt eller på plats. Ingrid, Fredrik och Tommy kommer att delta. Länken till mötet 
kommer att läggas ut på hemsidan.  

 

4. Västra Hargshjärtat 

Tobias Josefsson från skolgruppen har funderat och tagit fram en logga som står för och 
sammanfattar Västra Hargsandan. Tanken är att den ska vara en övergripande symbol och 
byalaget har fått information och förfrågan om synpunkt på detta från Tobias. Tanken är 
att loggan får användas fritt på exempelvis hemsidan, i Önnebo Lanthandel, på utskick 
med mera. Byalaget ställer sig positiv till detta och fortsatt diskussion om formulering och 
användning kommer att göras.  

 



5. Västra Hargssjön 

Tommy har vart i kontakt med kommunen angående den åtgärd med trålning som planeras 
till hösten utifrån oro över resultatet. Kommunen meddelar att det ska ske med not ej trål 
vilket är mindre risk. Tommy kommer fortsätta med kontakten för att efterhöra när i tid 
det planeras, efterhöra vattenprov efter insatsen samt fråga efter kort information om vad 
som kommer att ske som kan länkas på hemsidan.   

 

6. Årets Västra Hargare 

Nomineringslappar görs av Ingrid och tas med till Byalagsfesten. Nomineringarna gås 
sedan igenom efter Byalagsfesten och beslut tas då.  

 

7. Skolgruppen/fastighetsprojekt 

Fredrik gör en kort sammanfattning av skolgruppens arbete som genom stort engagemang 
och idogt arbete resulterade i att skolan från tillbaka årskurs 6 från 2022. Ur arbetet i 
skolgruppen kom flera tankar om nästa steg vilket är att vi nu behöver jobba vidare med 
skolan, på något sätt göra reklam för skolan för nyinflyttade och skapa en fastighetsgrupp 
för att jobba vidare med tomter/inflyttning till området. Fredrik har en del tankar kring 
möjliga kandidater för detta arbete och ska sondera för att senare återkomma. Ett förslag 
är även att efterfråga intresse för att delta under Byalagsfesten.  

 

8. Byalagsfesten 

Byalagsfesten kommer att vara den 29/8 mellan 12-15 och vinnare av tipspromenaden 
meddelas i efterhand och priserna hämtas i Önnebo Lanthandel. Tommy ansvarar för tält 
och grillning. Fredrik hör med sina söner om de har möjlighet att hjälpa till med 
grillningen. Karin hör med Kenta om han kan grilla. Karin och Anette har gått igenom 
matbeställningen och vi överenskommer att beställa till lite fler än förra gången. Fyra 
lotterier kommer att has och Ingrid frågar Maja och Alida om de kan vara behjälpliga. 
Anette, Karin och Caroline ansvarar för köket/maten och Ingrid ansvarar för 
tipspromenaden samt minglar runt under dagen.     

 

Nästa möte är den 8/11.  

/Antecknat av Caroline Höglund 

 

 

 


