
Protokoll från Styrelsemöte i Sockenrådet 2017-05-29 

Närvarande: Jonas Holmkvist, Sölve Hjalmarsson, Anders Einarsson, Lisa Pettersson, Johanna A S, 

Johanna C, Jonas Johansson, Britt Marie Svensson samt Tove Johansson 

1. Ordf Jonas öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående mötets protokoll gicks igenom.  

4. Ingen inkommande post rapporterades 

5. Rapporter.  

1 a.  Johanna A S har medverkat vid ett nattvaktsmöte där kommunens samtliga nattvakter 

var representerade. Hon informerade om ett nytt rapportsystemsom heter Coyards, en app 

som man laddar ner, där olika nattvaktsgrupper är upplagda. Man får information om 

aktuella händelser direkt från polisen. Representanter för nattvakten i Långasjö kommer att 

medverka på Nationaldagen för att ragga folk då intresset för medverkan har minskat. Det 

ska hållas ett nytt möte för Långasjö Nattvakter den 24/8 kl 18:30 i Sockenstugan. Det kom 

ett förslag att i nästa Träskoposten ska innehålla en information från Nattvakten ang den nya 

Coyards appen. 

1 b. Johanna C informerade om att den tillfälliga förskolan på Allégårdens övervåning skall 

flyttas så snart det är möjligt, då lokalen är utdömd pga brandrisk.   

6. Verksamhet 

A. Nationaldagen. 

Aktiviteter; Långasjö hästsportklubb, käpphästridning. Behöver en yta 20x20m. 

Planeras på ytan mellan väg och parkering, där musteriet står på skördefest. 

Föräldrastyrelsen; Hoppborg. Ytan mitt emot sockenstugan, behöver tre afs. Finns inne i 

kyrkan. Dras därifrån. 

Motorveteranerna; kommer och parkerar på parkeringen vis anslagstavlan, antal ekipage 

meddelas på morgonen. Tid de kommer ca 12.30 - 13.00 

Lådbilsrally, i nuläget 4 ekipage anmälda. En del har nog missat att det är anmälan i år. 

Starten är kl 13:00 

Internationella kören, tid ca 14,30, plats vid Amerika stenen. Högtalarutrustning behövs.. 

håller på ca 20-30 min[KJ1]. 

Elisabet Bergstrand Poulsen sällskapet kommer medverka och bla. inviga årets litterära stig. 

Långasjö supporterklubb kommer att sälja hembakat. 

Bygdegårdsföreningen kommer medverka, men oklart ang aktivitet. 

Nattvakten representeras av Gösta Karlsson och Barbro Krona.  

Korvgrillning kommer skötas av Sockenrådet då klass 5-6 har tackat nej. 

Utställning med bilderna från fågelholks tävlingen, 

Gustav Karlsson gör ”skulpturer” av ballonger 

Musikkåren startar 15:30, naturvårdsföreningen ansvarar för detta. De har fått information 

att Sockenrådet inte kan hjälpa dem att bära ner bord och stolar till sjön eftersom vi har 



många egna programpunkter på agendan. De ska även ha medborgarceremonin och Bo-

Eddie Rossbol håller tal. Långasjö Sockenråd kommer att ge ut Långasjö krönikan till 

nyinflyttade.  

Ansvarsfördelning: Tove ordnar Grill, Jonas H fixar Kol, Tändvätska och flagga till starten i 

Lådbilsrallyt. Lisa ordnar ballonger och utsmyckning mm. Anders fixar högtalarväst. Johanna 

C har ordnat vinster till Lådbilsrallyt. Sölve ordnar korv, dricka och tillbehör för grillningen 

(grillvantar och tänger medtages av samtliga).  

Upplägg för LB rallyt: Johanna C är starter, Tove och Jonas J står längs banan och Jonas H är 

speaker. Jonas J gör en skylt där det tydligt framgår att tävlingen sker på egen risk, och att 

Sockenrådet avsäger sig fullt ansvar. Vinster utgår för 1:a, 2:a och 3:e plats samt för mest 

kreativa bygge. Juryn består av Motorveteranerna. Samling kl 11:00, släpkärra medtages av 

Sölve och materialet för hela lådbilsrallyt hämtas hos Victor Karlsson. Sölve tar även med 

växelkassor. 

B. Årets sjökafféer: ansvariga är Johanna A S och Britt Marie Svensson. Årets program: 

vecka 26 den 29/6 i kyrkan med Glasrikets Ungdoms Musikkår. Värd är Britt Marie. Vecka 

28 den 13/7: värdar är Tove, Lisa och Sölve. Vecka 29 den 20/7 är samarrangemang med 

kyrkan. Värd är Johanna A S. Vecka 30 den 27/7 är det sångstund sponsrad av Långasjö 

Sockens Sparbanksstiftelse. Värdar är Lisa, Johanna, Jonas J plus ev någon till. Vecka 31 

den 3/8 är Sånger från Utvandrarbygd. Värd är Jonas H.  Inför den 27/7 då Duran och 

Mollan kommer är Bygdegården prel bokat vid dåligt väder. Jonas J kollar upp 

möjligheten att låna en balvagn att använda som scen nere vid sjön om vädret tillåter. 

Tove kollar om möjligheten att låna SJ-pallar att bygga trappa av. Affischer delas ut och 

alla ansvarar för uppsättning. Annonsen i Träskoposten ang sjökafékvällarna ska tryckas 

upp i större format och skall sättas fast i trottoarpratare. Tove gör en laminerad skylt 

som förvaras bakom affischen där det ska stå att sjökafét flyttas vid dåligt väder. 

Ansvaret att detta beslut tas och att skyltarna kommer fram ligger på värdarna. Ethel 

serverar fika vid varje tillfälle. Eventuellt kommer Sockenrådet att sälja Bullens korv m 

bröd vid Duran och Mollans uppträde.  

C. Skördefesten 2017 går av stapeln 7/10. Alla kan redan nu kolla runt med de 

medverkande man brukar ha kontakt med. Sölve ska meddela samtliga i Sockenrådet en 

struktion hur man kommer åt Google Drive där dokumentet ligger som man lägger in 

medverkande.  

7. Övrigt: Projekt toalett, permanent lösning blir Bajamaja, som Daniel Strand ska förbereda 

plats för. Planen är att den ska vara på plats till Nationaldagen. Jonas J pratar med Daniel. 

Städning av toaletten år ordnad under sommaren. Vidare i frågan är behov av servitut för 

toaletten. Kyrkan är tillfrågad???? 

Bo Mårtensson har meddelat att han pga tidsbrist ej kan fortsätta vara med i Styrelsen.  

Naturvårdsföreningen ska hålla sommarfest vid Långasjön 12/8 kl 15:00.  

Beslut togs att vi fortsättningsvis ska hålla Sockenrådets möten på Idrottsplatsen. Linda U ska 

undersöka om det finns möjlighet att få sänkt avgift för hyra av Sockenstugan.  

Sölve beställer vykorten till årets skördefest att skicka ut till släkt och vänner.  

Nästa möte hålls 6/6 efter Nationaldagens slut. Sedan sker ordinarie styrelsemöte 14/8 kl 

18:30 på idrottsplatsen. Jonas H bokar lokalen.  

 

Råamåla den 31 maj 2017 

Vid pennan: Tove Johansson  


