
Programkommitténs möte 8/5 2019 

Marita öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande Marita, Ingemar, Eva, Birgith, Ann, Gun-

Inger, Carmen, Eva-Lena, Dorotea, Anna-Clara, Birgitta A, Karin, Renée 

En uppdaterad e-post och telefonlista är placerad i arbetspärmen i köket. Ingemar uppdaterar alla kontakter 

för Programkommittén. Vi lägger till Eva-Lenas e-postadress. 

. 

Ett schemaläggningsmöte för Bella Vista innegrupp blir 14 maj 10.00. Vi uppmanas att om vi noterar oss för 

ett uppdrag så är det vars och ens skyldighet att ordna med ersättare om det blir förhinder och personen ej 

kan komma. Ingemar tar fram ett schema med alla som kan tänkas vilja ställa upp och arbeta. När det är 

ifyllt kommer det att finnas tillgängligt för alla i köket och på vår informationssida på nätet där även dessa 

anteckningar finns som pdf. https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 

Vi uppmanas att alltid använda Checklistan för våra evenemang. Se bilaga som nu är reviderad och den kan 

hela tiden förbättras så kom med synpunkter och önskemål.  

 

Vi färdigställde alla affischer gemensamt för samtliga evenemang 18 maj – 8 augusti. Allsångskvällen 12 

augusti gör senare. 

Vi kommer att ha Kommande evenemang: 

18/5 Aröds Kvarndag, Rolf Hermansson, Berg ansvarar, och han har kontakt med några som kan komma 

och sälja växter så möjlighet ges att handla trädgårdsväxter. 

 

30 / 5 Gökotta Torkel Torkelsson leder vandring med Svante Olsson och Henning Forsström OBS samling 

denna gång vid pendelparkering bakom COOP 04.30 för samåkning till Lars Olssons gård i Röd där bilarna 

parkeras. 

6/6 Nationaldagen. Talare Gunilla Krantz Nationaldagstårta Bella Vista som Kerstin Johansson bakar 

Då vi inte har musik så avstår vi från att begära tillstånd till att tåga från stationen utan vi startar på torget 

med programmet. Anna-Clara försöker att få ihop några för underhållning.  

I köket Eva-Lena, Renée, Karin, Elisabet och Birgitta H tar betalt. 

 

15/6 Ljungskiledagen. Vi kan räkna med många besökare så det behövs många medhjälpare. Vi behöver 

förbättra servicen – långa väntetider kan undvikas om vi har ett alternativ till våfflor. Det kommer att 

erbjudas alternativ om man ej vill vänta på nygräddade våfflor, t.ex. frukt/bärpaj med vaniljsås. 

 

27/6 Restenäs smedja. Smed i arbete. Gun Klingvall tar hand om kaffeserveringen. 

 

6/7 Städdag på Lyckorna torp och kvarn 10.00-14.00 Grönytorna ute är idag så bra underhållna att dagen 

fokuseras på städning inomhus i byggnader. Innan detta datum behövs en röjardag då mycket skräp finns 

som är i vägen, gamla trasiga möbler etc. Vi valde lördag för att fler än pensionärer skall kunna komma. 

 

1/7 Anders Beskow leder en vandring i Ranneberg. För samåkning samling vid Bella Vista. 17.45 -  

 

8/7 Rolf Hermansson, Berg leder en filosofisk vandring på Bredfjället ”I människans fotspår”. Första 

stoppet blir Norra Fjället. För samåkning sker samling vid Bella Vista 17.45. 

 

13 /7 Bygdens dag på Lyckorna Torp o Kvarn med Tema Lyckornas intressanta byggnader. Eva och Arne 

Bergström tar hand om tipspromenaden som går även utanför Lyckorna torp och kvarn. Camilla Olsson 

kommer att ha öppet och visa sitt hem Villa Ljungby. Anders Sköld tillfrågas om han vill visa sin ateljé, 

Anna-Clara har kontaktat honom och avvaktar besked. I år planeras att vinster utfaller på entrébiljettens 

https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174


nummer. Samma avgift 20:- som tidigare. Lotteriets dragning sker vid 14-tiden då vi slutat ta avgiften 

Vi uppmanas att kontakta hantverkare.  

 

15/7 Stefan Edman leder en vandring Tjöstelsröd, Gården, bäcken, ekbacken – natur och kultur. Samling 

17.45 på Bella Vista. 

 

8/8 Restenäs smedja. Smed i arbete. Gun Klingvall tar hand om kaffeserveringen. 

 

12/8 Kvarnkväll, sommaravslutning med Allsång. Anna-Clara Olofsson 

 

Vid varje vandring förutom Gökottan samling vid Bella Vista 17.45 för samåkning och en plan B finns, om 

vandringen ej kan genomföras så blir det filmvisning inne på Bella Vista. Viktigt att fler kan lära sig hur 

projektor och filmvisning sker när Ingemar inte är på plats. Birgitta A, Dorotea, Marita, Karin och Anna-

Clara vill lära sig hantera utrustningen. 

 

Fler behövs till städning inomhus på Bella Vista. 

 

Är det någon som behöver ny namnskylt så informera mig. 

 

Nästa möte med programkommittén blir 11 juni 11.00 med fokus på Bygdens dag.. 

 

Anteckningar /Anna-Clara Olofsson 

 


