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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Ingemar Nordmark Foto,
Eva Hermansson, Birgitta Abrahamsson, Gun-Inger Wikström, Birgitta Hallberg, Elisabeth Bagge,
Birgith Svensson, Eva-Lena Berglund, Bella Vista, Lars-Magnus Olovson Ordförande, Dorotea
Westbring Kassör, Reneé Bengtsson Aröds kvarn, Åke Strömberg Lyckorna kvarn och AnnaClara Olofsson Hemsidan.
Mötet öppnas
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén.
Ordförande började med en genomgång av ekonomin, Resteröds skola är inne i slutskedet av
försäljning.
Möte har varit med kommunen om Lyckorna, den ihåliga lönnen skall tas bort.
Spannmålsmagasinet behöver flyttas för att inte åka ut i vattnet, krävs bygglov.
På hemsidan skall vi lägga ut att vi behöver fler intresserade av trädgårdsarbete, för hjälp med
gräsklippning och röjning av sly runt våra olika byggnader, en trädgårdskommittée med många
som kan ställa upp för Aröd, Lyckorna, Bella Vista och Smedjan.
Vi har haft en vandring med Sven Hergens på Lyckorna med ca 20 personer och Kura Skymning
på Bella Vista 22 oktober med Olle Arvids som visade naturbilder.
Kommande evenemang: Kura skymning 19 november på Bella Vista med Lars-Magnus som
berättar om Vatten, nödvändigt ont.
Lördag 9 december, julmarknad i år flyttad till Hemgården där vi deltar och säljer Minnesbilder
2017 och Kalender 2018. Traditionsenlig “Jul på Bella Vista” 9 och 16 december.
Vid snö och bra väder en barnvänlig aktivitet på Lyckorna kvarn, sök gömda papperstomtar och få
godis. Julutklädda barn uppskattas och får priser. Glögg, julmust och köpta pepparkakor i kvarnen.
CD med julmusik i bakgrunden, onsdag 22 december är som förslag.
Torkel kontaktas för gran till Bella Vista ute och vi köper en mindre gran att ha inne.
Julgransplundringen förra året var inte någon populär tilldragelse då det kom så få.
Carmen kontaktar Hernek en arkeolog som berättar om fynd i Ljungskiletrakten vid en Kura
skymning 14 eller 21 januari eller 18 februari.
Årsstämman blir 17 mars och temat är ännu ej bestämt, förslag att servera “Krabbelurer” kan bli
av. Lokal kan bli Hemgården då där ges bättre förutsättningar för att visa bildspel.
Vi har sedan Våffeldag 24 mars och en ”Kura skymning” i april. Lars-Magnus kontaktar David
Bylund om han kan visa flygbilder.
Valborgsmässoaftons talare, Lars-Magnus frågar Stefan Edman om han kan ta vårtalet 2018.
I maj månad planeras en gemensam vandring på norra delen av Bredfjället tillsammans med
Forshälla Hembygdsförening, denna vandring blir ej barnvagnsvänlig utan rätt krävande.
Vi har inte någon talare ännu till Nationaldagens firande på torget 6 juni.
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Övrigt: Vi bör ha skyltat vilka sponsorer vi tackar. På Bella Vista kommer det en större tavla där
mässingsskyltar sätts upp med namn. Det skall även tryckas upp på A3 de annonsörer vi fått för
medverkan i Minnesbilder och sponsorer, att användas när vi medverkar vid olika marknader och
har försäljning av våra skrifter. Tack riktas till Johan Trouvé för den generösa födelsedagsgåvan.
Kyrkan kommer att bekosta en skylt vid skeppssättningen vid Ljungs nya kyrka.
Nästa möte blir 29 november 16.00 på Bella Vista. (Styrelsemötet hålls 23 november 16.00)
Vid pennan Anna-Clara Olofsson

