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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Ingemar Nordmark Foto, Eva 

Hermansson Ljungs Byalag, Rene Bengtsson och Birgitta Hallberg Bella Vista, Gun Klingwall 

Resteröds byalag, Lars-Magnus Olovson Ordförande, Dorotea Westbring kassör, Anna-Clara 

Olofsson Hemsidan. 

 

Mötet öppnas 
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén. 

 

Vi började mötet med att diskutera kommande måndag 3 oktober då vi har bokat Resteröds skola 

för  samkväm med byalag och kommitteer. 

 

Anna-Clara har sänt ut inbjudan tillsammans med Arbetsbeskrivning för Byalag och Kommittéer.  

Denna beskrivning kommer att ligga till grund för kvällens uppgifter där vi skall se framåt, hur 

kan styrelse och byalag/kommittéer samarbeta så vi har en servicenivå som hela tiden blir bättre. 

 

Lars-Magnus kommer att visa ett bildspel med risk och konsekvensanalys och vi kommer att duka 

upp till mindre bord – och efter maten kommer vi att omgruppera oss till kaffet och ha gruppvisa 

diskussioner om: 

1. Varför har vi en Hembygdsförening 

2. Vad skall vi göra enligt stadgarna 

3. Hur skall vi utföra och utveckla verksamheten 

 

Vi skall värna om våra 575 medlemmar, sträva efter att driva föreningen som en aktiv medspelare 

i samhället. 

 

Vi fick ett negativt besked från Leadermötet som Dorotea och Lars-Magnus var på: det går inte att 

ansöka något från Leader då det i grunden skall vara innovativa projekt som skapar arbetstillfällen. 

 

Vi får mångas synpunkter på att underhållet av Bella Vista inte är ok, målning måste göras. Vi har 

många byggnader som kräver underhåll till stora kostnader. Vad har vi råd med? Vi har en 

arbetsam och kostbar produkt att hantera. Resteröds skola behöver nytt tak, målning, 

avloppsfrågan kan komma att kosta runt en halv miljon då det beräknas på antalet användare. 

Föreningen har endast 57 medlemsintäkter från Dansare och Spelmän. Den intäkt som Dansare 

och Spelmän tar in på ett år täcker endast elkostnaden. Det har satsats belopp på ny vattenpump 

och en del annat runt 80.000 på senare tid.  

 

Skall vi fortsätta att ge ut Minnesbilder och Kalender?  

 

Numer är alla Bella Vista evenemang schemalagda, det har varit en positiv förbättring då man i 

god tid vet vem som har ett uppdrag. Planen blir nu att samtliga evenemang kommer att schema-

läggas, vem som har huvudansvar etc. Man skall därför redan i mitten av maj kunna se hur 

arbetsfördelningen vid Bygdens dag i början av juli ser ut. Har man ett uppdrag och sedan blir 

förhindrad så är det ens ansvar att ordna med ersättare. 

 

Ett förslag till valberedningen för nästa år kan vara att det blir två ansvariga i en kommitté, en är 

sammankallande och en är ekonomiskt redovisnings- och rapporteringsansvarig.  
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Köket på Bella Vista får mycket och välförtjänt beröm. En öppen dörr till köket gör att besökare 

kan se och även höra vad som sägs. En diskmaskin är planerad då detta medger utökad uthyrning 

och det kan behövas viss komplettering av porslin. Viktigt att diskmaskinen har bra kortprogram 

som endast tar 15-20 minuter. Vi kommer att behöva ha fler som kan besikta lokalerna innan och 

efter en uthyrning och se till att allt är i ordning. 

  

Arbetsmiljön kan bli bättre genom belysning med lampor under skåpen och vid spiselvrån vid 

kaffebryggningen.  

 

Belysningen utomhus skall även förbättras, s.k. skymningsljus bl.a. vid museet och entrén. 

 

Vi skall ha en genomgång av nycklar, vem har, kanske några skall lämnas tillbaka. Viktigt att 

notera att om du har förtroendet att inneha en nyckel så får du aldrig låna ut den till någon. 

Vi skall vara uppmärksamma vad besökarna är intresserade av, vem går in och ser vad? Det finns 

en besöksbok för fotorummet som kan börja användas igen. 

 

Vi skall ha foton på samtliga, redan i hallen skall man kunna se vem som är på plats idag. 

 

Rampen är ännu inte på plats. Säkerheten för förvaring av olika media kan komma att kräva ett 

brandsäkert skåp, brandvarnaren behövde nya batterier och detta skall åtgärdas. 

 

Vi fick en genomgång av nyligen genomförda evenemang: 

Torsdag 15 september SPF guidning i 4 kyrkor. Sopplunch erbjöds på Bella Vista. Birgitta och 

Marita hade hand om serveringen. Detta blev mycket uppskattat av 24 nöjda lunchgäster. 

 

Vi har även haft besök från Kontaktnät Skagerak, 11 gäster från Danmark, Norge och Sverige. 

Roligt att vår förening blev den som fick ta emot gruppen som trivdes utmärkt med visningen av 

museet och Bella Vista. 

 

Lördag 24 september deltog vi i ”Matvandring i väst” Mellan klockan 10:30-14:00 höll Bella 

Vista med kaffe och våfflor, Nytt våffeljärn var på plats.  Anna-Clara, Birgitta, Dorotea, Gun-

Inger och Lars-Magnus tog hand om serveringen. Eftersom man i broschyren angivit -15.00 så 

blev vi kvar till dess. Vi bjöd på ett hjärta till kaffet och önskade man köpa hel våffla kostade den 

30:-. I Museet med handelsboden höll Carmen och Sven öppet och tillfälle gavs att se fotoarkivet 

med Ingemar. Vi var alla så nöjda med evenemanget och det var säkert ett 80-tal intresserade 

besökare varav en hel del långväga ifrån. Vi är gärna med även nästa år.  

Kommande evenemang: 

Söndag 16 oktober klockan 16:00 Kura Skymning på Bella Vista. Inger Dejke berättar om sin 

nya bok ”Kvinnor på jorden- strävan och hopp”.  Läs mer på hennes hemsida www.ingerdejke.se 

Kaffeserveringen börjar 15.00. 

 

Gamla julkort efterfrågas och kan visas upp lagom till advent.  

 

Fredag 25 november ”Ljusmässa” Adventskaffe på Bella Vista. Ljushuvuden eller tokskallar? 

Berättelser om klokt, roligt och tokigt, Kerstin Thuresson berättar på Bella Vista. 

Kaffeservering från klockan 17.00 med pepparkakor och lussekatter även julmust finns att tillgå. 

Anna-Clara undersöker med LSK var man inhandlat sina blockljus med logo och tar reda på pris. 

http://www.ingerdejke.se/
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Svar:I LSK shoppen säljer man sina blockljus 20:- och det är en klisterlapp med klubbmärke 

fastsatt, inköpspris på Rusta är 10:- dels blockljus och dels doftljus. 

 

 

Lördag 3 december  Jul på Bella Vista. klockan 10.00-15.00 Kaffeservering, glögg. 

Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri.  

 

Lördag 10 december  Jul på Bella Vista. klockan 10.00-14.00 Kaffeservering, glögg. 

Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri. (Nobel dagen). Utställning. 

 

J W C Koch, vi har fått bilder, föremål och mynt och planerar att ha en söndag ”Kura Skymning” 

med Stefan Edman och Staffan Nilsson en släkting till J W C Koch under början av nästa år. 

 

Vi kommer att köpa in ett låsbart vitrinskåp med glasväggar och belysning för att kunna visa upp 

en hel del vackert porslin som föreningen fått i gåva.  

 

Vi önskar göra en gemensam arbetsdag ute på Bella Vista. 

 

Årsstämmans tema är fortsatt Båttrafiken här på kusten. Tändkulemotorer ljudinspelning finns. 

 

Vi kommer att kunna visa Sofie på årsstämman – dataprogrammet som nu är uppdaterat och vi 

arbetar med att lägga in fler bilder och föremål i databasen som kommer att bli tillgänglig för 

allmänheten. Idag finns där över 2500 föremål och över 4500 fotografier. 

 

Planeringen för gemensamhetsträffen, Dorotea och Marita handlar, de gör en inventering på 

Torpet och tar med det engångsmaterial som finns kvar. Anna-Clara tar med maten. Birgitta och 

Eva bakar. Vi träffas 17.00 för att ställa lokalen i ordning. 

 

Det finns problem med att nå alla i våra byalag och kommittéer, styrelsen måste se till att det finns 

en kontaktperson i varje kommitté. Anna-Clara tar med listor till måndagskvällen där vi noterar 

vår e-postadress, telefonnummer och om vi önskar stå med på försändelser som annars bara sänds 

till sammankallande. 

 

Vi kunde än en gång konstatera att det saknas många kommittéers representanter vid 

programkommitténs möten. Det bör alltid vara minst 1 person. Anteckningarna från mötet läggs 

numer ut på hemsidan http://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 

 

 

Nästa möte blir tisdag 8 november 2016 på Bella Vista kl. 16.30  

 

Vid pennan 

Anna-Clara Olofsson 

http://www.ljungskileorten.se/?page_id=174

