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Närvarande: Rolf Hermansson,Berg, Dorotea Westbring, Birgitta Abrahamsson, Gun-Inger
Wiksträm, Carmen Hergens, Birgitta Hallberg, Åke Strömberg, Elisabeth Bagge, Reneé Bengtsson
och Anna-Clara Olofsson.
Mötet öppnas
Rolf Hermansson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén och Anna-Clara gör
anteckningar.
Vi gick igenom några av de aktiviteter som varit. Broar och Grinneröd blev inställda. Vandringen
till Brända bergen lockade 4 personer. Till allsången kom 30 och till Birgitta Rasmusson kom 40.
Det blev en hel del vetebröd över och detta kommer att användas till lördagens lotteri. Fler som
bakar efterlyses, vi annonserar med hembakat till våra aktiviteter som kura skymning t.ex.
Vi hade ett par som nekades att ta med hund in på loftet. Vi har förbud som gäller inomhus.
28 juni och 9 augusti – var smedjekvällar i Restenäs smedja. Tyvärr eldningsförbud 9 augusti så
Sören Larsson var på plats och berättade om smedjan, ingen fikaförsäljning då information hade
lämnats att smedjan skulle vara stängd.
Det blir allt mindre utställare av växtodlare på Aröds kvarndag. Önskemål om förnyelse, kanske
fler hantverkare.
Vi talade om kaffeserveringen på Lyckorna torpet. 4 juli Marita och Renée, 11 juli Birgith och
Elisabeth, 18 juli Anna-Clara och Eva, 25 juli Marita och Renée, öppet 18.00 – 21.00. Det blir
många timmar för så få gäster – brukar komma runt 15 -20 och man är på plats redan 17.00 för att
kunna ha öppet i tre timmar och efter stängning tar disk och plock vid. Vårt förslag blir att nästa
sommar blir torpet inte öppet för fika på onsdagar. I år hade vi ändå utökat med flyer och
annonsering och ändå var det lågt intresse.
Viktigt att schemaläggningens angivna arbetstider följs. Det är personligt ansvar att om man blir
upptagen och inte kan vara på plats på angivet datum så skall man se till att ersättare finns.
Våffelservering på lördagar: det har varit skiftande i besöksantal. Runt 20 besökare oftast och så
kom det 52 en lördag. Ljungskiledagen var det många som kom och fick långa väntetider.
Nationaldagens tårtservering är uppskattad, det fanns en uppfattning hos någon att föreningen bjöd
på tårtan, någon reporter hade formulerat texten lite olyckligt.
Senaste stormen ställde till en del med nerblåsta grenar från kastanjeträden, turligt nog inga
skador.
Förslag att Bella Vista har öppet med tunnbrödsförsäljning när A Bombers är på Backamo. I år var
det stort deltagande på torget med många veteranbilar. A Bombers återkommer varje år en
fredag/lördag slutet på juli eller början av augusti.
Vi har dålig annonsplats på ICA, bästa platsen för kommande evenemangsannonsering kan vara
som ett förslag att vi på stället där vi har Kalender och Minnesbilder sätter upp affisch. Vi bör
kanske annonsera förutom i 7 dagar även i Bohusläningen var ännu ett förslag.
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Resan för alla medhjälpare i föreningen till Marstrands Hembygdsförening blir uppskjuten.
Följande datum är reserverade för resten av året:
16 september Kura skymning Lars Abrahamsson: Medicinalväxter på gott och ont.
14 oktober Kura skymning Hernek om stenåldersfynd. Sven har kontaktat honom.
4 november Kura skymning 8 fjordar. Orust fjordars torskfiskeförbud. Lars-Magnus tar kontakt.
8 och 15 december Jul på Bella Vista
Vi återkommer med datum till årets gemensamhetsträff, Vi diskuterade innehållet vid våra
gemensamhetsträffar, går det att variera innehållet? Syftet är att styrelsen vill tacka alla som
hjälper till med att bjuda på mat och en trevlig kväll. Vårt önskemål: att Dorotea tar ca 10 minuter
för att lämna ekonomisk information och Lars-Magnus tar en kortare genomgång vid kommande
träff. Anna-Clara lämnade förslaget att vi lägger tid på att lära våra medarbetare hur man hanterar
och söker i Sofie på föremål och fotografier. Vi kan förbereda bra sökexempel och ta fram en
lathund till detta. Även för hemsidan fanns det önskemål i gruppen om mer kunskap. Vi kommer
senare att använda Hembygdsförbundets hemsidor och då kan det bli ännu en genomgång för
programkommittén. Vår hemsida har varit utsatt för många utländska kapningsförsök så i
fortsättningen har det blivit nödvändigt att skapa mer säkerhet mot intrång. I höst kommer en hel
del arbete att läggas på detta.
Dessa anteckningar kommer att spridas som tidigare och finnas på styrelsens informationssida.
https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174
Nästa möte för Programkommittén blir onsdag 19 september 19.00 på Bella Vista. Styrelsen har
sitt möte 30 augusti.
Vid pennan Anna-Clara Olofsson

