
Ljungskileortens Hembygdsförening  

 

Möte: Programkommittén 

Datum: 16 januari 2018-01-18 

 

Närvarande: Lars-Magnus, Dorotea, Birgit, René, Elisabeth, Åke, Carmen, Birgitta A, Inge, 

Birgitta H, Marita, Ingemar, Rolf, Eva H 

 

Lars-Magnus-ordförande, hälsade oss välkomna till mötet.  

 

Talade om hur julfirandet varit. Bella Vista var öppet några timmar dagen före julafton vilket 

flera besökare hade tyckt varit positivt. Flera tomtar såldes denna dag.  

Flera hoppades att det skulle bli en återkommande aktivitet även kommande år. 

 

Även vid öppethållandet och försäljningen på Bella Vista den 1;a advent var försäljningen 

god. 

 

Försäljningen av almanackor och minnesbilder har också varit god. 

 

Lista för kommande aktiviteter under våren delades ut. Ett tillägg gjordes med ytterligare en 

aktivitet; öppethållande av Bella Vista för kaffeförsäljning den 17 februari 2018. Denna dag 

kommer nya biblioteket att invigas och det är därför även Bella Vista skall vara öppet.  

 

Förslag på checklista delades ut. Denna skall vara ett hjälpmedel inför varje aktivitet för att 

checka av vem som skall vara ansvarig för de olika delarna och en hjälp att se att allt kommer 

med.  

Tanken är att Programkommittén skall utse vem som skall vara ansvarig inför de kommande 

aktiviteterna. Den som blir ansvarig för aktiviteten tar kontakt med övriga som skall delta, 

Gör notering på listan. Listan skall sedan förvaras i en pärm i Bella Vista. 

 

Ansvarig inför aktiviteten den 21 januari 2018 är Eva och  Rolf 

  

Ansvarig inför aktiviteten den 11 februari 2018 är Carmen och Sven 

 

Ansvarig för aktiviteten den 17 februari 2018 är Dorotea 

 

Ytterligare en checklista delades ut. Det var en checklista inför årsstämman. En lista att 

användas för aktiviteter utanför Bella Vista.  

 

Aktuellt att höra med Ljungskile Dansare och Spelmän om de kan spela på årsstämman. Lars-

Magnus undersöker detta. 

 

Lars-Magnus informerade om att föreningen hade fått in pengar vid försäljning av Resteröds 

skola. Han talade om att det är aktuellt att ordna med en bussresa för i första hand 

kommittéernas medlemmar och om det finns plats även för övriga medlemmar. Föreslaget är 

en bussresa till hembygdsföreningen i Marstrand någon gång i vår.  

 

Lars-Magnus informerade även om att föreningen skall skicka ut en form av ”masskorsband” 

till boende i Ljungs, Grinneröds och Resteröds socken där det finns information om 



föreningen, bilder på ”våra” hus samt kommande vårprogram. Skall distribueras med 

ordinarie post.  

 

Ytterligare en lista presenterades. Det var en lista över hembygdens affischeringsställen. Skall 

vara som ett hjälpmedel för att veta vem som sköter affischeringen inför de olika 

aktivitetstillfällena.  

Följande ansvarar för affischeringen kommande tider:  

17 februari  Dorotea 

17 mars        Marita 

24 mars        Elisabeth 

8 april           Eva H 

 

Diskuterade skötsel av trädgårdar/områden runt Aröds Kvarn, Restenäs Smedja, Lyckorna 

Kvar och Bella Vista. 

Lars-Magnus kommer att ge valberedningen uppdrag att försöka ordna en grupp som 

gemensamt kan sköta de olika områdena.  

 

Byggnadskommittén håller på att titta på möjliga lösningar för att ordna värme/luft på museet.  

Inge undersöker olika möjligheter . Återkommer då han fått mer svar.  

 

Vattenrännan på Aröds kvarn skall vara klar till Kvarndagen som ändrades från den 19 maj 

till den 12 maj . Rolf diskuterar med byggkommittén hur detta skall göras.  

 

Inge kom med förslag om att höra om de fortfarande tillverkar vikingen  där Ljungskiletomten 

nu tillverkas och att det i så fall kunde vara aktuellt att sälja även sådana i 

hembygdsföreningen. Lars-Magnus undersöker detta.  

 

Byggnadskommittén kommer även att träffas och göra upp riktlinjer för hur de skall lägga 

upp sina möten och hur de skall få till sig information.  

 

Nästa programkommittémöte: tisdagen den 20  februari 2018-01-17 

 

Antecknat: Birgitta A  

 

 


