Programkommitténs möte 20210510, 11.00
Närvarande: Marita, Elisabeth B, Carmen för Museet, Ingemar för Foto, Gun-Inger,
Birgith, Eva, för Bella Vista inne, Rolf H Korsviken för Bygg, Rolf H Berg för Aröd,
Åke för Lyckorna, Dorotea för Styrelsen och Anna-Clara för Information.
Marita hälsar välkommen och öppnar mötet som idag hölls på Lyckorna utomhus vid
torpet där det gavs gott om plats för att kunna hålla det avstånd som rekommenderas
i Coronatider. I värme och strålande solsken kunde vi träffas.
Förslag finns för att hålla vårmarknad utomhus vid Bella Vista. Lördag 29 maj 11.0014.00. Försäljning av hembakat, liten loppis och lotterier utlovas. Många vill besöka
museet och förslag finns att kunna släppa in 2 personer åt gången.
Önskemål för servering av nygräddade våfflor på lördagar har framkommit flera
gånger. En förhoppning om att detta kan göras med endast utomhus servering några
lördagar i senare delen av sommaren kan bli aktuellt om väder och restriktioner
tillåter, nya väntas 17 maj av FHM, om det blir möjligt så planeras start med 1a
lördagen efter midsommar.
Vandringar utomhus i sommar önskas och vi hoppas att Torkel kan upprepa sin
vandring med samma upplägg en måndag kväll i juli som han genomför på årets
Fågelmorgon på Kristi Himmelfärdsdag. Vi var flera som gärna vill gå ”Lätt vandring
på 3-4 Km i området på vägar/stigar. Start vid Skarsjövallens parkering. Vi
kollar även på nya bostadsområdet, salamander–dammar, kanske sånglärkan
hörs, samt tid för kafferast i istidsmiljö. Därefter väljer vi någon av stigarna
runt Silverfallet”.
Dan Wickström skall tillfrågas om han kan leda en vandring vid Södra fjället.
Måndag 19 juli leder Rolf Hermansson Berg en vandring från Norra fjället mot Nya
försöket, Holmen, Gröna äng och passerar de högsta sjöarna och bergknallarna.
Sommarens evenemang kan avslutas på liknande sätt som tidigare år med
allsångskväll vid Lyckorna torp och kvarn utomhus, måndag 16 augusti 18.00 är
planerad. Förra året gavs restriktioner från FHM på max 50 personer och vi blev 47
totalt och hade föranmälan för att vara på säkra sidan.
Dorotea informerade om det planerade Loppisrallyt som nu har flyttats fram i
planeringen och nytt datum har vi inte fått.
Det är tråkigt att inte alla flggstängerna på torget kan användas trots flera personers
kontakter med kommunen.
Vi fick till slut soptunnorna tömda vid Bella Vista efter Ingemars kontakt med berördaibland lyckas det.
Dorotea informerade även om en penninggåva, och riktar ett tack till lekstugans förra
ägare som gav föreningen ett belopp för att rusta upp lekstugan som är i stort behov
av målning och underhållsarbete.
Rolf H Korsviken informerade om fortsatta arbeten som görs på Lyckorna, taket är
utbytt på Vadet. Nu återstår bl.a. målning av flera byggnader och takarbeten m.m.

Vi påmindes om kommande händelser 13 maj, Kristi Himmelfärdsdag då det är
fågelmorgon och vandring med Torkel, Henning och Stefan med start vid
Skarsjövallens parkering och även en möjlighet att gemensamt fika vid Grinneröds
gravfält 10.00, medtag egen fika och något att sitta på hälsar Grinneröds byalag.
Tack till Eva H för goda hembakade kanelbullar till kaffet. Plats, datum och tid
meddelas senare för nästa möte i Programkommittén.
Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson

