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Styrelsemöte med Hagafors-Svenarums 
samhällsförening 
Tid: 2018-09-11 kl 19.00 

Plats: Kvarnen, Hagafors 

Närvarande: Margareta Claesson, Jonas Fransson, Peter 
Fransson, Joakim Wall, Anna Bäck, Sara Ljungberg 
  

1  Kallelsen 
utgick i god ordning. 

2  Föregående protokoll 
Ang gång- och cykelvägen så bör det lämnas in ett 
medborgarförslag. Peter tar fram ett utkast. Vi undrar hur 
skolbussens 7.05-avgång från Hagafors fungerar. Anna kollar 
med Jimmy Lindberg på kommunen. 

3  Kassarapport 
Ekonomin är i god ordning och vi har pengar att röra oss med om 
behov uppstår.  

4 5 Fiberutbyggnaden 
Arbete pågår i omgivningarna men det går långsamt p g a mycket 
sten. Ingrävning på tomterna sker under vintern, hos de som har 
beställt tjänsten. 

5  Kvarnens fönster och dörr 
Fönsterbytet är genomfört under sommaren och vi är nöjda med 
resultatet. Dörren borde också bytas. Vi byter den mot en 
liknande dörr, ny och av bättre standard, under förutsättning att vi 
får hjälp av Leader och/eller kommunen. 

6  Våffelsöndagarna 
Nettot blev ca 8000 kr. Vi köper nya husgeråd för ca 5000 kr, 
nödvändigt för både våffeltillverkningen och uthyrningen. 
Prishöjning till 30 kr för kaffe + våffla, 20 kr för andra våfflan. 

7  Advent på kvarnen 
Vi återanvänder 2017 års framgångsrika koncept. Vi lägger till 
lite julmusik för stämningens skull. 

8  Miljön runt kvarnen 
Peter föreslår att grillplatsen tas bort, då den är förfallen. 
Sandlådan som är helt igenväxt med kvickrot kan ersättas med 
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jord och gräs. Peter tar fram en plan för detta och föreslår ev fler 
åtgärder i miljön. 

9  Byavandring i Hagafors, 23 september 
Vandringen sker i samarbete med Svenarums hembygdsförening. 
Samling vid kvarnen kl 15.00. Flera Hagaforsprofiler medverkar. 

10  Utställning om kända Hagaforsbor, byggnader 
och annat 
Anna föreslår att man gör en sådan utställning som kan visas i 
samband med våffelsöndagarna 2019. Anna påbörjar arbetet och 
efterlyser fler idéer och medverkande. 

11  Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

12  Nästa möte 
blir den 4 december. 

 

Vid anteckningarna 

Peter Fransson 

 

Jonas Fransson, ordförande 

 


