
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 171129 

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

Chytraeus, Johanna A Sjögren, Jonas Johansson, Linda Ursjö 

Anmält förhinder: Tove Johansson, Britt-Marie Fransson 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen. 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående protokoll lästes och godkändes. 

 

4. POST 

Ingen post. 

 

5. RAPPORTER 

Nattvaktsmötet 24/8 för hela kommunens nattvakter Ca 40 deltagare. Säkerhetssamordnaren 

Niclas deltog på mötet. Läget just nu: ganska lugnt på alla orterna. Det diskuterades kring ungdomar, 

alkohol, buskörningar och skadegörelse på skolgårdar. Placering av nattvaktsskyltar diskuterades 

också. Ett större möte planeras under våren.  

 

6. VERKSAMHETER 

Skördefesten Utvärdering:  Det gick ihop sig ekonomiskt, trots att vi inte kunde sälja någon 

äppelmust. Vi diskuterade kring marknadsföring. Kan vi ta hjälp av utställarna att sprida i sina nätverk 

och på sina arrangemang? En bra idé är att vi kontaktar utställarna tidigare. Vi beslutade att ta ett 

arbetsmöte i mars och att vi då ringer upp utställarna, formulerar affischer mm. Bra om lotteriet är 

numrerat.  Varma munkar ska nog placeras bland övriga utställare och inte bland maten. Tanja har 

tagit bilder som vi kan visa på årsmötet. Ett förslag har inkommit på att utlysa en fototävling och att 

göra vykort av fotot som vinner. Sölve har börjat göra en inventarielista i excel där vi alla kan fylla på 

var vi har sakerna (läggs ut på Drive). Förslag på nya utställare: plantskolor, blomsteraffärer. 

Sammanfattningsvis så var arrangemanget mycket lyckat och otroligt mycket folk. Nästa år blir den 6 

oktober 2018. 

 

SjöCaféerna Utvärdering: Uppskattade arrangemang i somras. Vi fick inte så mycket bidrag som 

planerat, kostnaderna var högre än intäkterna.  Sparbanken har föreslagit att vi gör en ansökan för 

alla Caféerna och att ansökan kommer in tidigt. Vi beslutade att ägna januarimötet åt att skriva 

denna ansökan (bland annat).  

 

Lucia 13/12 kl 18:00 Vi bjuder på glögg med tillbehör och pepparkakor. Sölve beställer. Sölve, Lisa, 

Johanna C, Anders, Jonas och  Jonas samlas kl 17:00 för att hjälpas åt.  

 

 

 



7. ÖVRIGT 

Projekt Toalett Kyrkan har avslagit ansökan om att placera toalettbygget på kyrkans mark. 

Kommunen har meddelat att om det blir på kommunens mark så behövs en ändring i detaljplanen.  

Arbetsgruppen jobbar vidare med att få placera bygget på kommunens mark. 

 

Rapport Trafiksituationen i Långasjö Sedan tidigare har sockenrådet, föräldrastyrelsen och kyrkan 

gemensamt skickat in en ansökan om sänkt hastighet utanför skolan. Linda och Karin Arnell arbetar 

nu tillsammans för att få till en översyn av trafiksituationen i hela samhället. I detta ingår det att 

minska den tunga trafiken, se över belysning mm. Lisa informerade att det finns möjlighet att lämna 

medborgarförslag på att det görs en Trygghetsvandring i Långasjö. I den ses hela samhället över, 

trafik – farliga platser – otrygga platser mm. En åtgärd som gjorts är att det numera är förbjudet att 

köra in med motorfordon utanför skolan, vid vandrarhemmet – alla tider på dygnet.  

 

Utsmyckningarna vid infarterna Tidigare hade vi planeringslåda vid infarten till Långasjö. Nu är 

refugen borttagen och möjligheterna att ha något där har försvunnit. Vi har kvar de två 

välkomstskyltarna och planteringarna där. Planteringarna har tidigare sköts av ideella krafter men 

styrelsen beslutade att be Karl-Johan om att tand om dessa planteringar, Sölve frågar.  Sölve, Anders 

och Johannas AS tar hand om kommande jularrangemang i planteringslådorna (vid 

välkomstskyltarna).   

 

Träskopostens redaktion gör ett fantastiskt jobb.  Tidningen är till glädje för många Långasjöbor och 

innehållet intresserar även många utanför.  Styrelsen beslutade att köpa en god present till var och 

en som ett litet tack. Sölve och Lisa tar hand om detta.  

 

Fritidsgård i Långasjö 

Joachim Axelsson har ställt frågan om Sockenrådet är intresserade av stå som ansvariga för att driva 

Fritidsgård i Långasjö, alternativt om vi vill stå som arbetsgivare i samverkan med annan förening. 

Styrelsen diskuterade detta grundligt men kunde i dagsläget inte se någon lösning för detta. Finns det 

andra föreningar i Långsjö som skulle vara intresserade av detta?  

 

8. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte 9/1 2018 kl 18:00 Idrottsplatsen. Johanna AS bjuder in Sanna Johansson, som visat 

intresse av att vara med i styrelsen.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Linda Ursjö, sekreterare   Jonas Holmqvist, Ordförande 

 


