
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 170227 

 

Närvarande: Johanna Chytraeus, Anders Einarsson, Jonas Holmqvist, Sölve Hjalmarsson, Tove 

Johansson, Linda Ursjö, Lisa Petersson, Johanna A. Sjögren 

 

Anmält förhinder: Victor Karlsson, Bo Mårtensson  

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll 170118 godkändes 

 

4. POST 

Ingen inkommande post.  

 

5. RAPPORTER 

Nattvakten: Det har varit möte med Nattvaktsgrupperna Algutsboda, Vissefjärda, Långasjö, polisen, 

Länsförsäkringar, säkerhetssamordnare samt representant från kommunen. Johanna AS rapporterar 

att skyltar ska sättas upp vid infarterna. Rundor körs flera gånger i veckan. Intresset är lite sviktande 

så nya vakter är mycket välkomna. Marknadsföring för rekrytering behövs. Kommunens bidrag till 

nattvakten har kommit in, rapporterar Sölve.  

 

6. VERKSAMHET  

Årsmötet 

Sockenstugan 5 mars 17:30 (efter Kyrkans musikgudstjänst). Johanna går igenom årsmötets 

dagordning. Sölve och Annika erbjuder sig att laga soppa beräknat till ca 40 personer samt ordna 

med inköpen. Johanna AS har skrivit verksamhetsberättelse. Revisonsberättelsen är klar. Sölve 

redovisar ekonomin på storbild. Ett bildspel kommer att visas, som Sölve sammanställt. 

Konstituerande möte ej i samband med årsmötet. Johanna AS lägger ut på FB Långasjö. 

Förberedelser från 15:00. 

 

Nationaldagen  

Lådbilsrace som tidigare. Ska vi förändra något kring femkampen? Föräldrastyrelsen har frågat skolan 

om de är intresserade att ha hand om korvgrillningen. Annons i nästa Träskoposten, utgivningsdag 

19/5. Mopedveteranerna är intresserade av ett stopp i Långasjö under dagen. 

 

SjöCafé 

Förslag på att anlita Duran och Mollan som barnaktivitet. Lisa kollar. 

 

  

 



 

7. ÖVRIGT  

Projekt toalett 

Rapport möte den 15/2. Kommunen kommer att ställa upp en tillfällig Mulltoa över sommaren.  

Städning och tillsyn kommer att skötas lokalt. Det togs fram punkter som motiverar en offentlig 

toalett i Långasjö (bl a Utvandrarleden, badplatsen, evenemang, besökande). Andreas visade förslag 

på ritning för tänkbar byggnad. Nästa möte ska ske snart och alla tänkbara intresserade bjuds in. 

 

Påsklovsaktivitet Johanna föreslår Äggletarträff i Långasjö. Alla bjuds in för att leta ägg, umgås samt 

att grilla. Annandag påsk kl 15. Linda kollar om Föräldrastyrelsen och Kyrkan är intresserade att 

medverka. Johanna AS kolla om Ann-Christin Elgan, som är duktig på att göra gestaltningar, vill vara 

med. 

 

Planteringar – Vore fint med  extra planteringar vid högtider mm. Det är längesedan bidraget 

ändrades, kan vi få till en höjning? Anders kollar vem som gör kommunens arrangemang och om vi 

kan få del av dem… (Skolan kan kanske vara delaktig?) 

 

Affären – möte angående affärens framtid. Rekrytering av ny innehavare pågår. 

 

Bilder – Vi har många fina bilder tagna i Långasjö. Kan vi göra något med dem? Långasjö sockens 

årskalender (med arrangemang inskrivna)?  

 

Barnloppis (begagnade leksaker, kläder, idrottsgrejer mm)  Styrelsen vidarebefordrar detta till 

Föräldrastyrelsen. 

 

 

8. NÄSTA MÖTE 

Möte (inkl konstituerande) i Sockenstugan 8/3 2017 kl 18:00. Linda bokar.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Linda Ursjö, sekreterare   Johanna Chytraeus, ordf 


