Ljungskileortens Hembygdsförening
Möte: Programkommittén 30/8 2017
NÄRVARANDE: Lars-Magnus Olovson Ordförande, Dorotea Westbring Kassör, Pelle Magnusson Sekreterare, Eva
Hermansson och Gun-Inger Wikström Ljungs Byalag, Marita Svantesson och Carmen Hergrens Museet, Birgitta
Hallberg, René Bengtsson och Edit Barksten Bella Vista, Karin Johansson Loppis, Kerstin Johansson Grinneröds Byalag,
Ingemar Nordmark Foto, Arne Bergström Lyckorna Kvarn, Anna-Clara Olofsson Hemsidan och Birgitta Abrahamsson
Bella Vista Ute.
Mötet öppnas
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén. Vi informerades om att Lars-Magnus
Olovson, Marita Svantesson och Dorotea Westbring haft möte med representanter för Uddevalla Kommun angående
avtalet om Lyckorna Kvarn. Kommunen kommer att återkomma med bl a en handlingsplan. Beträffande Lyckorna Kvarn
behövs en del reparationsarbeten t ex omläggning av taket på kvarnen. Beräknad kostnad c:a 175 000 kr.
Bygdens dag var lyckad, men lite mindre folk än vanligt, vilket kanske berodde på vädret. Ljudanläggning saknades
dock, vilket medförde att talare m m hördes mycket dåligt. Tidigare har Ljungskile Dansare och spelmän bistått med
detta. I framtiden bör egen ljudanläggning införskaffas, så att vi inte är beroende av andra.
Surdegsbrödet, som såldes, var inköpt hos Millas på Ulvesund, och gav oss en förtjänsst på c:a 200 kronor.
Lars-Magnus Olovson föreslog att vi skall ta betalt för maten redan vid ingången till loftet på kvarnen, olika färg på
biljetterna för att visa vilken rätt man vill ha och vilken kö man skall stå i. Det skall även gå att se de olika rätterna när
man löser biljett. Fördelen blir att man kan ha olika köer och serveringspersonalen slipper ta betalt.
Vi har haft ett antal vandringar och dessa har fungerat bra.
Torpets kaffeservering, 5 gånger under sommaren, har inbringat ca. 2.260:- kronor i intäkt.
Smedjan är färdigrenoverad till en kostnad av 52.000:- kronor.
På Bella Vista har nytt låssystem installerats. Alla gamla nycklar kan på onsdagar mellan kl. 11.00- 12-00
lämnas in på Bella Vista. Alla nycklar har inte samma behörighet och vissa av nycklarna har tidsbegränsning.
Nycklar är personliga och får inte lånas ut. Förlorad nyckel anmäls till Lars-Magnus Olovson. En ny nyckel kostar ca.
200:- kronor och bekostas av den nyckelansvarige.
Alla evenemangsaffischer skall läggas ut på Facebook under ”Det händer i Ljungskile”.
Bella Vista kommittén vill stänga tidigare på lördagarna än kl. 14.00. Programkommittén ansåg att vi avvaktar med
detta till våren, då vi inte vet mer om utvecklingen i vårt kvarter.
Höstprogram:
Anna-Clara Olofsson kommer att anordna en poängpromenad runt vårt stånd på Bondens Dag på Backamo 2-3 sept.
7 sept. trädgårdsstädning på Bella Vista.
Vecka 39 eller 40 skall vi ha vår årliga gemensamhetsträff. Förslaget är att träffen hålls i Hemgården och Lars-Magnus
Olovson undersöker om lokalen är ledig.

Förslag på kommande program:
15 eller 16 sept. vandring på Lyckorna med Sven Hergens. Ev. fikapaus på torpet.
Carmen Hergens frågar om han kan genomföra denna vandring.
21 eller 28 oktober Kura Skymning på Bella Vista. Förslag är att Olle Arvids, fotograf berättar och visar bilder.
Eva Hermansson frågar om han kan ställa upp.
Robert Hernek, arkeolog, berättar om gamla historiska fynd på Lyckorna. Sven Hergens frågar om han kan
ställa upp, någon söndag under hösten.
Föredrag om Våra åtta fjordar. Projektledningen tillfrågas av Lars-Magnus Olovson om någon kan hålla ett sådant
föredrag.
9 och 16 december julmarknad. Bella Vista håller öppet.

NÄSTA MÖTE ONSDAG 20 SEPTEMBER MELLAN 16.00-18.00 PÅ BELLA VISTA.
Vid pennan Pelle Magnusson

