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1. Kallelsen var i sin ordning även till detta möte. 
 
 

2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 

3. Kassarapport. Föreningens ekonomi är god, men en del pengar har gått åt i sommar. 
Det har bl a inköpts utebord och ett nytt kylskåp. 
 
 

4. Sommarens aktiviteter. Våffelsöndagarna (10 st) har totalt haft ca 250 besök och 
goda inkomster. Vid två av tillfällena har vi haft musiker/underhållare på plats. 
 
Skyltarna vi har använt anses för stora. De är svåra att bära och att stuva in i bilen. Vi 
får ta med oss detta till nästa sommar. 
 
Picknicken gick bra, trots dåligt väder. 
 
Planeringen av hantverksdagen den 29 november är klar. Aktivitetskommittén har 
skickat en fråga till styrelsen om hur mycket annonsering vi ska ha. Vi tänker att 
artiklar är bättre än annonser. Lena kontaktar tidningarna. För övrigt sprider vi samma 
information som vanligt. 
 

 
5. Utomhusmöblerna är på plats och vi är nöjda med dem. 

 
 

6. Utbyggnaden av fibernätet. Vaggeryds kommuns Östra fiberförening har bildats för 
att bygga ut fibernätet i den östra halvan (öster om E4:an) av Vaggeryds kommun. 
Projektet är beroende av att så många som möjligt anmäler intresse genom att gå med i 
föreningen. Då har vi goda chanser att få statsbidrag och då blir det billigare för varje 
anslutning. Till dags dato har ca 200 personer gått med. 
 
Samhällsföreningen tror att bredbandsutbyggnaden är bra för utvecklingen av vår 
bygd och rekommenderar alla att gå med i fiberföreningen. 
 

 
7. Övriga frågor. Med anledning av Lenas flytt diskuterar vi en del av hennes uppdrag, 

bl a att sköta bastun och Knutsdansen. Vi pratar även om lekplatsen, som behöver 
underhåll. Klätterställningen måste rivas, då den inte längre är säker. Erik får ansvara 
för detta. 

 



8. Nästa möte blir måndagen den 1 december kl 19.00. 
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