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Närvarande styrelse: ordf, Lars-Magnus Olovson,  kassör Dorotea Westbring, ledam  Ingemar 

Nordmark, v.ordf. Marita Svantesson, sekr. Pelle Magnusson, ers. Rolf Hermansson Korsviken, 

ledam, Ingrid Fuxwall, ers. Inger Karlsson 

 

Mötet öppnades av ordf. Lars-Magnus Olovson som hälsade alla välkomna. 

Styrelsen bjöd också på nygräddade våfflor med sylt och grädde 

Lars-Magnus Olovson bad samtliga presentera sig och sin kommitté. 

 

Närvarande från kommittéer och byalag: 

Ljung: 

Eva Hermansson, Birgith Svensson. 

Resteröd: 

Elisabeth Bagge, Åke Strömberg och Anita Blad. 

Grinneröd:  
Ingrid Fuxwall och Ingemar Nordmark. 

Bella Vista: 

Rene Bengtsson, Birgitta Hallberg och Birgith Svensson. 

Bella Vista ute: 

Lennart Forström. och Torkel Torkelsson. 

Museet: 

Marita Svantesson och Carmen Hergens.  

Dokumentation: 

Vilande. 

Foto: 

Ingemar Nordmark och Johannes Jonsson. 

Hemsidan: 

Lars-Magnus Olovson, Ingemar Nordmark och Pelle Magnusson. 

Natur och Miljö: 

Lars-Magnus Olovson och Inger Karlsson: 

Lyckorna torp och kvarn: 

Sven Hergens och Åke Strömberg. 

Torp inne: 

Elisabeth Bagge. 

Vadet: 

Vilande. 

Torp inne: 

Elisabeth Bagge. 

Vadet: 

Vilande. 

Loppis: 

Vilande 

Aröds kvarn: 

Rene Bengtsson. 

Redaktionskommittén. 

Vilande. 

Byggnadskommittén: 

Rune Löfving, Kurt Gullberg och Rolf Hermansson Korsviken. 
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Lars-Magnus Olovson berättade om kostnaderna runt alla våra byggnader och hur viktigt det  

är att vi får in kapital så att vi kan vårda våra byggnader. Som det ser ut idag kan vi kanske inte 

behålla alla byggnader.  

Kostnader som vi har framför oss: 

Aröds Kvarn, reparation av dammen och dämmet c.a 800.000 tusen kronor. 

Dessa pengar har vi inte utan måste sökas i någon fond. 

 

Resteröds skola, byte av tak, målning av hela huset och evt. byte fasadklädsel på södra väggen 

nytt godkänt avlopp c.a 500-800.000 tusen kronor 

Dessa pengar har vi inte utan måste sökas i en fond, eller att skolan avyttras. 

 

Bella Vista och museet: utvändig målning c.a 100-200.000 tusen kronor. 

Handikappramp till Bella Vista c.a 50.000 tusen kronor. Delvis finansierat via donation från 

folketshusrörelsen. 

 

Restenäs smedja: byte av vägg m.m..Finansierat genom frivilliga insatser och egna medel. 

 

Lyckorna Kvarn: reparation av taket byte av tegelpannor c.a 100.000 tusen kronor 

Dessa pengar har vi inte utan måste sökas i någon fond. 

 

Detta är bara ett axplock av kostnader som vi har framför oss. 

 

För att klara dessa åtagande måste vi bli mer aktiva. Eventuellt mer engagemang på våra 

aktiviteter. Även arbeta mer över kommitté och byalags gränser 

  

Resteröds byalag meddelade att de låter byalaget vara vilande, och i stället hjälper till på Bella 

Vista vid behov. 

 

Här följer synpunkter från kommittéer och byalag. 

Bilaga 1 

Resteröds byalag. 

Resteröds byalag läggs vilande. 

Arbetsuppgifterna vid smedjekaffet läggs in i Bella Vistas schema. 

Sill lunchen vid Hembygdsdagen  läggs ut på alla under ledning av ”gamla Resteröds byalag.” 

Anita Blad, Åke Strömberg och Elisabeth Bagge. 

 

Fotokommittén. 

Bilaga 2. 

Tillsammans med övriga kommittéer och byalag. Samla ihop foto samt övrig dokumentation. 

Fotokommittén ansvarar för att göra detta beständigt och tillgängligt för allmänheten, via dator 

programmet ”Sofie” .Fotografera föremål till detta datorprogram. 

Ingemar Nordmark och Johannes Jonsson. 

 

 

Ljungs byalag. 

Bilaga 3 
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Arbeta ”över gränserna”.Ej ansvara för vandringar (många andra föreningar gör vandringar) 

Projektanställd till ”Bygdens dag” som berättar om något intressant. 

Mer underhållning. Dansarna uppträder fler gånger på Bygdens dag. 

Familjedag med lekar, avslutning  med fika vid Resteröds skola. 

Eva Hermansson och Birgith Svensson. 

 

Lyckorna Torp och Kvarn. 

Bilaga 4. 

Tillsyn över byggnaderna och omliggande tomt. Utför enklare reparationer Daglig vård: 

röjer och klipper gräs, ansar vegetation och rabatter. 

Större ingrepp till vilka fordras container förutsätter vi att Byggnadskommittén sköter. 

Att vidmakthålla byggnaderna så att de behåller gott skick och periodiskt underhåll förutsätter 

vi att Byggnadskommittén håller i. 

Långsiktig underhållsplan behöver upprättas! Och det gör inte Lyckorna torp och 

Kvarnkommittén. Brådskar med åtgärder på kvarnen och övriga byggnader. 

Vår åsikt är att vi inte har resurser att sköta kvarnen på ett tillfredställande sätt. 

Kommissionärsskjulet borde vi se till att det åter kommer till Lyckorna Brygga. 

Sven Hergens och Åke Strömberg. 

 

Bella Vista 

 

Bilaga 5 

Noggrann planering så att de som är inplanerade i arbete för aktuell aktivitet tar ansvar för det 

som ska göras (inte har annat som tar tid av den dagens göromål) 

Vara medveten om att det innebär arbete både före och efter aktiviteten, vandringar, t.ex. 

René Bengtsson, Birgith Svensson och Birgitta Hallberg. 

 

Bella Vista trädgård. 

Bilaga 6. 

Vi tycker att vi sköter vår uppgift. Vi känner ansvar för utseendet och känner att vi verkligen 

ligger i blickpunkten. 

Att klippa gräs och rensa ogräs varje vecka kräver en hel del. Det syns om vi inte gör det. 

 Vi är även öppna för en del extrajobb inom rimliga gränser t.ex flytta soptunnorna städa i 

källaren, köra skräp till Aröd och även massor av trädgårdsavfall ( ca 35  sopsäckar med 

kastanjelöv) 

Önskemål: 

A. Föreningens gräsklippare olämplig i de branta slänterna. (Vi tar med oss egna klippare.) 

B. Mera grus till planen. 

C. Hamla kastanjeträden av yrkesfolk (Västra träd) 

Lennart Forström och Torkel Torkelsson. 
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Byggnadskommittén. 
Byggnadskommittén återkommer. 

 

Museet. 

Museet har inget att tillägga. 

 

Grinneröd 

Grinneröds byalag återkommer. 

 

Natur och Miljö 

Natur och Miljö har inget att tillägga. 

 

Lars-Magnus avslutade mötet med att vi alla skall arbeta med  och för föreningen och att  

Styrelsen tar till sig de synpunkter som framkom under mötet. 

Tack för de goda våfflorna 

 

Anteckningar förda av 

Pelle M 

Sekr. 

 

             

 


