
Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 20220411 

Deltagare: Marita Svantesson (ordförande för mötet), Gun-Inger Wikström, Eva Hermansson (Bella 

Vista inne) Carmen Hergens , Elisabeth Bagge (Museet) Rolf Hermansson, (Byggnads) Åke Strömberg, 

(Lyckorna) Ingemar Nordmark (foto), Dorotea Westbring (styrelsen) Kerstin Larsson, Elisabeth Moberg 

(Resteröds byalag) och Anna-Clara Olofsson, Eva Bergström (information). Lars Abrahamsson (It-

gruppen) 

Marita hälsade alla välkomna och innan programkommitten började med sin genomgång av de 

närmaste aktiviteterna Påskmarknad och Valborgsmässoafton så gav Lars Abrahamsson en visning av 

kalendern. Det är Bella Vista bokning som är av intresse. Många behöver kunna se om lokalen är ledig. 

Några har givits behörighet att kunna ändra och göra bokningar och vi kommer att ha en fråga på varje 

programkommittemöte om man önskar hjälp med och hantering av kalendern.  

För att kunna använda google kalendern krävs att man har e-postkonto och en mobil/smartphone. När 

man har meddelat Ingemar att man önskar använda kalendern får man ett epost-meddelande där det 

står att man är välkommen att använda och en app skapas och har du redan google kalender så fogas 

den nya kalendern in. Bläddra till höger och välj Bella Vista bokning. Börja med skapa, lägg till händelse 

och ge en titel, du får upp almanackan välj dag och tid och spara. + används för att lägga in en ny 

handelse och du kan välja hur du vill att kalendern skall visas, per månad, vecka eller dag. 

Förstoringsglaset används när du behöver söka någon handelse och inte vet datum. Det finns = tre 

streck tryck den symbolen så visas vilka kalendrar du har. Du kan själv välja färg för att visa olika. 

Vi tackar Lars för fin genomgång och hälsar honom välkommen till styrelsemötet 25 april då han ger 

samma information till alla i styrelsen. 

Påskmarknaden som planeras på Bella Vista för påskafton mellan 11.00-15.00: 

Bemanningen ser ut att vara tillräcklig men så klart att det är bra med många fler som kan avlösa. 

Museet är öppet med försäljning i handelsboden. Vi behöver nya anslag då nya priser gäller, kaffe 

kostar 30:-  och fikabröd 30:- Det blir självservering.  

Vid fint väder ges det möjlighet att ta med fika ut i trädgården då de vita utemöblerna är på plats. 

Dorotea ordnar med växelkassor, vid swish är det önskemål att det framgår vad betalning avser, t.ex. 

böcker, träfigurer, fika, loppis m.m.  

Inomhus finns det även personer som hjälper till med försäljning av hembygdslitteratur och snidade 

påskfigurer även Ljungskiletomten hämtar Ingemar.  Utomhus har vi flera för försäljning av brynost 

och äggost, hembakat och lotterier. Tunnbrödet brukar ha en strykande åtgång så man begränsar 

försäljningen så att så många som möjligt får köpa max två förpackningar. Lyckornas loppisprylarna har 

rensats och det är en hel del som kommer med till Bella Vistas påskmarknadsloppis. (Vi har tidigare 

skänkt udda kaffekoppar med fat till Ryttaren i Uddevalla.) Även för detta behövs det fler bord. Åke 

och Rolf tar fram fler bord från Lyckorna att användas. 

Valborgsfirandet på Lyckorna tidigareläggs en timme så vårtal och sånger börjar 20.00. Vintern rasat 

ut och någon mer sång inleder sedan talar Marita Svantesson om föreningens 90 år sedan tar kören 

några vårsånger och därefter vårkvittrar Stefan Edman och kören avslutar med Sköna Maj. 

Innan det börjar har kören förbeställt fika som intas inne i torpet. (Kören är 19.00 i Ljungs gamla kyrka 

och sjunger) Brasan är tillräckligt stor så det behövs inget mer ris den tänds 20.00. 

 

Anna-Clara återlämnade Catherines nyckel till Bella Vista och Eva Hermansson övertar den. 

Åke efterlyste gamla ugnsplåtar och Ingemar tar med. 

Åke meddelade att åkgräsklipparen sänds in för underhåll så den är i trim innan gräset börjar växa. 

 

Vi påminns om vår fototävling ”månadens bild” läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760 

 

https://www.ljungskileorten.se/?p=4760


Tack till Marita och Karin för gott hembakat till kaffet. 

 

Marita avslutade mötet med att tacka alla och nästa möte blir 9 maj kl. 11.00 på Hembygdsgård 

Lyckorna. 

 

Ljungskile 2022-04-11 Anna-Clara 


