
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 170418 

Närvarande: Sölve Hjalmarsson, Jonas Holmqvist, Anders Einarsson, Lisa Pettersson,  Johanna 

Chytraeus, Bo Mårtensson, Jonas Johansson, Linda Ursjö. 

Anmält förhinder: Johanna A Sjögren, Tove Johansson, Britt-Marie Fransson 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående Protokoll godkändes 

 

4. POST 

Inbjudan till Forum på miljöstationen om källsortering, har gått ut till hela styrelsen. Ingen kunde 

dock närvara.   

 

5. RAPPORTER 

Äggletning 

Ca 25 barn deltog och det blev en mycket lyckad och uppskattad tillställning. Lite oro inför 

arrangemanget då det inte framgått i artikel i bl a Barometern att det var anmälan.  Hur gör vi nästa 

år? Vill vi få det till ett stort arrangemang? Vi diskuterar och beslutar att vi håller det internt i 

Långasjö. Tidningar och andra kan göra reportage efteråt.  Det var bra med anmälan. Eventuellt 

samverkan med andra nästa år.  

 

Ekonomi 

Pastoratet har fakturerat för hyran av möteslokalen i Sockenstugan. Tidigare har vi inte blivit 

fakturerade för årsmötet då vi tagit hand om Kyrkkaffet den söndagen. Lokalen kostar 500:- per 

tillfälle vilket vi tycker är för dyrt och inte hållbart i längden eftersom vi har många möten.  Linda 

förhandlar om detta. 

 

Naturvårdsföreningens årsmöte 

De firar 30 års jubileum i år och kommer att rusta upp lite extra runt sjön. De har fått pengar som 

bland annat kommer att gå till upprustning av lekplatsen, badplatsen, vägen runt sjön och ev ett 

utegym i samverkan med kommunen.  

 

6. VERKSAMHET 

Nationaldagen kl 13 - 16 

Johanna AS har frågat den Internationella kören som visat intresse, men de återkommer med 

definitivt besked efter den 25/4.  Grillning, frågan är ställd till skolan. Om inte skolan vill så tar 

Sockenrådet hand om grillningen. Metartävling, Sölve ordnar med meten och mask. 

Mopedveteranerna kommer antagligen, både med bilar och mopeder. Vi avgränsar parkeringen så 

att de kan ställ upp sina fordon för visning. Ballong Gustaf, Bo kollar. Ansiktsmålning, Johanna AS 

kollar med Tatiana. Hembygdsföreningen och Sockenrådet delar ut Långasjökrönikan till nyinflyttade. 



Lådbilsrallyt: Vi diskuterade lite kring hur många deltagare vi kan ta. Vi inför anmälan för lådbilsrallyt 

(31/5 till Lisa) för att kunna planera antalet åk i förväg. Vi inför dessutom åldergräns årskurs 6. Ingen 

femkamp i år men föreningarn får gärna vara med och då även ha en aktivitet (som de själva 

ansvarar för). Info om detta: Sölve EBP, Lisa Hästsportklubben och Round Table, Johanna AS 

Bygdegården, Jonas Supporterklubben, Linda skolan och föräldrastyrelsen. 

 

Förslag på upplägg: 13:00 Lådbilsrallyt, 14:30 Kören och prisutdelning, 16:00 Musikkår och tal. 

(Naturvårdsföreningen ansvarar för denna punkt samt att stolar mm kommer på plats.) Annons i 

Träskoposten (manusstopp 4/5) samt affisch, Johanna C ordnar med det. Jonas köper in två tält. 

 

Sjöcafé  

Bokningar:  v 26 Glasrikets unga musikanter spelar i kyrkan, v 27 (ev v 29) Pernilla Franzén med 

sångarkollegor, v 28 Sketcher i sommarkväll med Ann-Kristin Elgan och Donald Hummel, v 31 Sånger 

från utvandrarbygden med Lotta o och Malin, v 32 Pantomimteater och sånger med Långsjös egna 

ungdomar. Lisa och Johanna C kollar med Duran och Mållan, stämmer av med styrelsen via FB innan 

bokning. Prel ordnar vi med grillning v 28. Ethel har tackat ja till att hålla i fikat vid varje tillfälle (även 

v 26?). Johanna AS ansvarar för annonsen (manusstopp 4/5).  Vi diskuterade lotteri. Sölve kollar om 

vi har 21-lotter kvar annars kanske ringlotteri. 

 

7. Övrigt 

Våffelförsäljning i sommar 

Sockenrådet har gått ut med förfrågan till föreningar (bl a de som tidigare fått bidrag från 

våffelförsäljningen) ang samverkan av försäljningen. Intresset för detta har varit svagt.  Johanna C 

meddelar Hembygdsföreingen att vi inte lyckats hitta någon lösning.  

 

Projekt Toalett.  

Det var möte 21/3, där Sölve från Sockenrådet deltog. Allt är klart med att en mulltoa placeras ut vid 

badplatsen. Kostnader blir för tömning, och det står Naturvårdsföreningen för.  Sölve och Annika 

ansvarar för skötsel och städning. Den långsiktig lösningen, med bygget  nära parkeringen, går 

framåt. Enligt detaljplanen så är det klart med att det går att bygga där.  Kyrkan äger marken och 

förfrågan ang avtal ska ställas. Ställplatser för husbilar vid parkeringen diskuteras. Finansieringen har 

ännu inte diskuterats. 

 

Lanthandeln 

Det finns intresserade och diskussioner pågår. Sockenrådet hoppas på en långsiktig och hållbar 

lösning för vår affär.  

 

8. NÄSTA MÖTE 

Möte i Sockenstugan 29/5 2017 kl 18:30. Linda bokar.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Linda Ursjö, sekreterare   Jonas Holmqvist, Ordförande 

 


