
Programkommitténs möte 7/8 2019 

Marita öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande Marita, Ingemar, Eva, Gun-Inger, Dorotea, 

Anna-Clara, Birgitta A, Inger, Birgith och Sven-Olof 

Vi lade mycket tid till att följa upp Bygdens dag och föreslog att gemensamhetsträffen tar upp Bygdens dag. 

Konstaterades att det saknas många medhjälpare - det är alldeles för få och det gör att många anser det 

jobbigt att inte kunna bli avlösta. Man önskar få någon tid att gå runt och se vad de olika utställarna och 

hantverkarna har att erbjuda. Att alternera mellan olika arbetsuppgifter är även ett önskemål. Dorotea gick 

igenom det ekonomiska resultatet av olika evenemang under Bygdens dag och visade vilka olika inkomster 

som gavs och konstaterade att årets resultat är det bästa på många år. 

I år hade vi många hantverkare som visade många skilda slags hantverk och de var nöjda och återkommer 

gärna. Vi vill sprida ut våra utställare gärna utomhus vid vackert väder. Vi har ytterligare paviljonger så fler 

kan få plats och vi behöver göra bokningar av hantverkare redan i början av året. Vi ser gärna närodlat som 

finns, kan vi få med grönsaksodlare är det bra. 

På Styrelsens informationssida finns anteckningar från Programkommittén sedan 2016. Onödigt – tas bort 

fram till 2018. Dessa anteckningar läggs på sidan.  https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 

Nu återstår endast några få programpunkter och lördagar i augusti med Bella Vista och musee´t är öppet: 

8/8  17.00 - Restenäs smedja. Smed i arbete. Gun Klingvall tar hand om kaffeserveringen. 

 

12/8 18.00 - Kvarnkväll, sommaravslutning med Allsång. Anna-Clara Olofsson 

 

Fler behövs till städning inomhus på Bella Vista, varje vecka !!!. I sista Nyhetsbrevet efterlystes fler 

medhjälpare, framför allt till trädgårdsintresserade som kan hjälpa till med grönytor vid Bella Vista. 

 

Kura skymning i höst. I slutet av september kan det bli en söndag då Lars-Magnus Olovson berättar om 

Natur och miljökommitténs arbete med att inventera och mäta ekar, En liten bok om ekar blev resultatet 

 

13 oktober har vi KURA SKYMNING OM GLADA LAXAR. Stefan Edman visar bilder och kåserar 

om havsöringen – och en badgalen polis som la grunden till Ljungskile! 

November ej klart. 

Jul på Bella Vista har vi de två första lördagarna i december. 

Styrelsen har möte 22 augusti och Gemensamhetsträff har vi 28 augusti på loftet Lyckorna kvarn 

Välkomna 18.00 -. 

Nästa möte med programkommittén blir 18 september 18.00 på Bella Vista välkomna. 

 

Anteckningar /Anna-Clara Olofsson 

 

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

