
Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 20220509 

Deltagare: Marita Svantesson (ordförande för mötet), Karin Torkelsson och Eva Hermansson (Bella Vista inne) 

Carmen Hergens och Elisabeth Bagge (Museet) Rolf Hermansson (Byggnads)  

Åke Strömberg (Lyckorna) , Eva Bergström (Lyckorna rabatter) Eva-Lena Börjesson (Lyckorna torpet inne) 

Ingemar Nordmark (foto), Dorotea Westbring (styrelsen) Ingrid Kennborn (Grinneröds byalag) Kerstin Larsson 

(Resteröds byalag) och Anna-Clara Olofsson (information).  

Marita hälsade alla välkomna, vi fick i all hast ändra plats då det var avstängd motorväg så fick vi ha mötet på 

Bella Vista i stället för på Lyckorna torp. Vi informerades om lördagens boksläpp, Riccard Monten har givit ut en 

omfattande bok om Restenäs och detta lockade många besökare till Bella Vista 4 maj för bokinköp. Vi har ett 

fåtal i lager till försäljning och föreningen fick mottaga ett ex i gåva av författaren.  

Påskmarknaden blev lyckad och även Valborgsfirandet på Lyckorna som lockade många och kören uppskattade 

att få njuta av hembakat till fikat. Allt var tidigarelagt en timme så vårtal och sånger började 20.00 och vi 

planerar samma 2023. Grillad korv och fika med dopp hade en strykande åtgång. Tyvärr var inte högtalarna rätt 

placerade så Maritas tal uppfattades inte av alla. Vi kommer att lägga in hennes text på hemsidan tillsammans 

med några bra bilder.  
 

Det finns flera som på programkommitténs möte önskar vara på Bella Vista på Nationaldagen och servera 

nationaldagstårta mellan 11.00-14.00. Detta blir mycket uppskattat av besökare som haft detta som tradition.  

Vi har inget firande med tal och sång på torget. Anna-Clara undersöker med Ljungskile Samhällsförening om de 

planerar någon aktivitet i Ljungskile denna dag 6 juni. 
 

Nästa öppethållande av Bella Vista och museet blir på Ljungskiledagen 18 juni då delar av styrelsen tar på sig 

arbetet med att servera fika med dopp mellan 11.00-14.00. 

I sommar blir det åter 6 lördagar med servering av nygräddade våfflor, med start 9 juli, efter Bygdens dagar som 

blir 2-3 juli. Programmet för bygdens dagar kommer att vara färdigt att spridas lagom till Ljungskiledagen. 

Marita och Anna-Clara sätter ihop en skiss där det framgår var de olika hantverkarna håller till samt var det finns 

en toa, förslag att hyra några baja-major. 
 

Ingrid Kennborn informerade om planeringen av Grinneröds byalag för Kristi Himmelfärdsdag 26 maj. 

Information finns på hemsidan https://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=grinnerods-byalag-2 och i 

Hembygd https://www.hembygd.se/admin/ljungskileortens-hembygdsforening/edit/activities/28912 

Är det någon som har en bra bild på Grinneröds kyrka så lägger jag in den. 
 

Vi informerade att vi numer även har Anni Wetterqvist gravrätt, vi har även Svenssons sedan tidigare. På den 

historiska Ljungskilevandringen på kyrkogårdarna måndag 2 maj med Stefan Edman så såldes Minnesbilder och 

insamling gjordes till en minnessten över Ljungskiles historiska badanläggningar. 
 

I fortsättningen kommer vi att ta 30:- per vuxen vid våra vandringar som med fördel kan swishas in. 
 

Det har rensats av loppis-prylar från förrådet på Lyckorna kvarn då utrymmet bättre behövs till Bygdens dagar 

på Lyckorna så kan hantverkare placeras där. Det finns fortfarande kvar ett antal skåp som kan skänkas bort. Då 

det i slutet av månaden kommer att ske ett loppisrally så blir förslaget att gruppen kontaktas och erbjuds att få 

hämta all loppis som har överförts till förråd på Bella Vista. 
 

Anna-Clara flyttar fram allsångskvällen 2 veckor så den blir 1 augusti – Lyckorna torp 18.30-20.00 
 

Tack till Eva Hermansson för gott hembakat till kaffet. Marita avslutade mötet med att tacka alla och nästa möte 

blir 13 juni kl. 11.00 på Hembygdsgård Lyckorna. 

 

Ljungskile 2022-05-09 Anna-Clara 
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