
PROTOKOLL 
 
Styrelsemöte i Hagafors-Svenarums Samhällsförening 
 
2010-04-20  
Kvarnen, Hagafors 
 
Närvarande: Jonas Fransson, Lena Ohlsson, Margareta Claesson, Peter Fransson, Erik 
Johansson, Jonny Fransson, Stina Ljungberg 
 
1  Kassarapport. Föreningen har ca 32.000:- i kontanta medel.  
 
2  Medlemsregistret. Ca 45 namngivna medlemmar/familjer har betalat 

årsavgiften för 2010. Vi konstaterar att de utskickade inbetalningskorten verkar 
ha gett önskad effekt. 

 
3  Längans framtid. Styrelsen diskuterade ambitionsnivån för årets insatser, nu 

sedan halva längan är riven och taket nylagt på den del som är kvar. Vi funderar 
på att sätta vindpapp e d, så att utrymmet närmast Kvarnen blir tätt och kan 
användas i samband med hantverksdagarna. Jonas pratar med en av grannarna 
om de är intresserade av att städa upp i nästa utrymme, där det finns en del 
gammal ved m m. Vi behöver också påbörja en yttre uppsnyggning, kanske är 
det lämpligt i samband med ”aktivitetsdagen”. 

 
4  Kommunens översiktsplan 2010. Jonas berättade lite om vad som finns på 

kommunens hemsida angående översiktsplanen. Samråd pågår under tiden 30/3-
30/6. Finns det något som berör – eller skulle kunna beröra – oss i detta arbete? 
Styrelsemedlemmarna uppmanas att kolla hemsidan till nästa möte och fundera 
på detta. 
 
http://www.vaggeryd.se/privatperson/byggaochbo/samhallsplanering/oversiktsplan/ 

 
5  Hembygdsförsäkringen. Styrelsen beslutar att förnya hembygdsförsäkringen, 

då den erbjuder bäst villkor. 
 
6 Räddningstjänsten informerar. Styrelsen beslutar att försöka få hit 

Räddningstjänsten för ett informationstillfälle i början av september. 
 
7  Övriga frågor. 

 
Erik och Lena väckte frågan om det gör att göra något åt lekplatsen med 
kommunens hjälp, eftersom man verkar satsa hårt på sådant i t ex Vaggeryd. 
Jonas kollar vem som är ansvarig för sådant och tar en första kontakt. 
 
Fråga från Axel Elg, om föreningen kan göra något åt våra möjligheter att lämna 
trädgårdsavfall lokalt. Vi konstaterar att det nog är svårt, eftersom det är en 
stor investering som kommunen redan gjort på nära håll (i Hok). 
 
Vi diskuterar loppisen, som gav bra utdelning i år. Men det räcker nog med en 
dag nästa gång, eftersom det var väldigt få besökare på söndagen. 



 
Vi diskuterar uppdateringen av ”Hagafors i våra hjärtan”, och beslutar oss 
för att det blir ett supplement (rättelser + tillägg) till det nuvarande upplägget. Vi 
gör alltså inget arbete på Svenarum i det här läget. Jonas frågar 
Hembygdsföreningen om det är något de har gjort eller skulle vilja jobba med. 
 
Den s k aktivitetsdagen planeras på nästa styrelsemöte. Vi uppmanas att tänka 
ut lämpliga aktiviteter. 
 
Vi beslutar om att försöka ordna en grillkväll i juni. Stina erbjuder sig att hålla i 
detta och meddelar datum på nästa möte. 

 
8. Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 18 maj kl 19.00 

 
 

 
Vid protokollet   Justeras 
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