
Styrelsemöte i Långasjö Sockenråd 2017-08-13 

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

Chytraeus, Johanna A-Sjögren och Britt-Marie Fransson 

 

Frånvarande: Linda Ursjö, Jonas Johansson, Lisa Pettersson och Tove Johansson 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Jonas Holmqvist 

 

§ 2  Dagordningen 
Dagordningen godkändes 

 

§ 3  Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

 

§ 4  Inkommen post 
Bokningsbekräftelse av gympasalen vid Skördefesten den 7 oktober har kommit 

 

§ 5  Rapporter 

Dålig anmälan till Nattvaktsmötet den 24 augusti i Sockenstugan. Vi sprider detta 

och hoppas fler anmäler sig till Anders Holmqvist eller Barbro Crona. Ägarna av 

pingstkyrkan vill att vi kör ner där också en runda. 

Johanna A Sjögren meddelade att App finns. 

 

§ 6  Verksamhet: 

A/ Årets sjöcafeér 

Har varit bra med folk och uppskattat, med dåligt med fika försäljning enligt Ethel. 

Förslag att börja med fikaförsäljningen till nästa år. 

Vi uppmanades att fundera på och komma med förslag till vad sjöcafeérna ska kunna 

innehålla till nästa år. Kanske något ”prova på” med djur, Yoga eller något annat. 

Pettson och Findus kanske. Johanna A Sjögren påminde om att vi måste ansöka om 

bidrag av banken i tid i så fall. 

Sölve rapporterar till Jan-Erik Fransson och Trädskoposten vad vi haft. Som mest 

drog Duran och Mollan med ca 300 personer. 

Förslag kom att vi nästa år ska ha en sida av Trottoarprataren med vad som händer i 

Långasjö, dag för dag. Och på andra sidan som vi haft det nu, med datum för 

sjöcafeérna. 

 

B/ Skördefesten 

Manusstopp är 24 augusti. 

Det finns inte så mycket äpplen detta året, så vi behöver nog inte ta emot äpplen 

innan. Utan vi skriver ”Har du äpplen så ta med den 7 oktober” 

Vi gick igenom listan på föregående års deltagare och delade upp vem var och en ska 

kontakta om intresse finns detta året. Vi behöver kanske fråga någon ytterligare, t ex 

var  Herbertssons Ängalunds aktivitetsgård var på förslag 



Vi kom överens om att ”Tekniska prylar i vardagen under 1900-talet” var ett bra tema 

på utställning detta året. Man ska då kunna lämna sina prylar 17.00  6 oktober. 

 

§ 7  Övrigt 
”Projekt toalett” 

Sölve meddelade att kyrkorådet vill ha en kosekvensbeskrivning. 

Bajamajan har fungerat bra. Naturvårdsföreningen har betalat sommarjobbar att sköta 

den. 

Vi behöver också fundera på någon ersättare för Bo Mårtensson 

 

§ 8  Nästa Möte 

Nästa möte blir den 27 augusti 18;30 på Idrottsplatsen 

 

 

 

 

____________________________  _________________________ 

Sekreterare Britt-Marie Fransson      Ordförande Jonas Holmqvist 


