
Minnesanteckningar Kvarsebo Byaråd 2015-04-15 

Närvarande: 

Göran Bjarnegård-Kyrkorådet 

Morgan Johansson-Kvarsebo kultur 

Kent Karlbom- Kvarsebo säters vägförening 

Pernilla Johansson-Kvarsebo IK 

Marguerite Gideland- Kvarsebo skola 

Lena Johansson- Kyrkliga syföreningen 

Kerstin Farholt- Hyresgästföreningen 

Bengt- Åke Farholt- Båtklubben 

Henrik Rasmussen-LRF 

Göran Pettersson- PRO 

 

Återkoppling på utvecklingen av Kvarsebo i samband med mötet med 

kommunen: 

 Morgan redovisade lite och det känns fortfarande oklart kring fastigheter och 

ägandet av mark etc. 

 Hur går vi vidare och frågan kom upp om protokollet sedan det mötet ska 

mailas ut till alla berörda. 

 På årsmötet för hembygdsföreningen kom det upp diskussion om att bilda en 

styrelse och arbetsgrupp som ska arbeta vidare och ta beslut kring detta. Det 

finns tankar om att bevara det gamla tullhuset för Café Margit att ev. köpa, se 

möjligheter i utvecklingen av bygden. 

Hur kan byarådet vara en tillgång i detta? 

 Henrik redovisade att region Östergötland hade kontaktat honom angående 

bla Kollektivtrafiken. Det är ett möte inplanerat 22/4. Representanter är Erik 

och Marguerite Gideland. I nuläget är det få som använder sig av 

kollektivtrafiken och det är dessutom för få turer. En önskan om anropsstyrd 

trafik i större utsträckning.  Det finns en blankett som kallas medborgardialog i 

samband med dessa ärenden. 

 

Östgötadagarna: 

 Det är oklart om vi är anmälda till 5/9. Beslut togs att vi genomför det ändå. 

 Mer för barnen är ett önskemål och flera förslag kom upp.  Jonglering av 

bollar, kamelridning etc. 

 Lena undersöker möjligheter med ansiktsmålning med Lisa Jonsson. 

 Hoppborg, Marguerite ser över det och hör med Pernilla Thott. Hon ansvarade 

för det till skolans 10-årsjubileum. Kvarsebo Kultur söker bidrag till hoppborg. 

 Fler stånd behövs och två stora tält. 

 Kyrkan är stängd pga av renovering, men musikavslutning kommer att ske i 

Christinagården. 

 På kvällen blir det musikunderhållning på Café Margit av Göran Bjarnegård.  



Genomgång av de olika föreningarna: 

 Göran ordnar med en föreningsagenda. 

 Kyrkliga syföreningen-22/4 till Ättetorp med buss, 12.30. 

21/5 utflykt till G:a Oxelösund 13.00. De ansvara för bakning till 

allsångskvällen. Lån av frysboxar till baket av KIK. Pernilla ser över 

platsbehov.  

 Hyresbostäder-inget att redovisa. 

 LRF- bio för dem 6/5 Badjävlar. Katrineholmsbesök angående solceller. 

 Kvarsebo Kultur: Bio, Turist, sista för vårens program. 11/5 möte, inget 

planerat.  Ev en extra film kommer att visas. 16/5 konsert med Kvarsebo kör. 

 Kvarsebo IK-de stora arrangemangen är på gång. Först Valborg 30/4,19.00. 

musiken ordnar Göran. Midsommar, musikunderhållningsledare?? Hur 

ersätter vi Göran?  

 Båtklubben-. Arbetsdagar i april månad. 

 Morgan tar emot besök 24/4 och informerar med anledning av vår levande 

landsbygd. Sulo Vattavara och Olle Vikbom. De åker runt till de olika 

föreningarna. 

 Vägföreningen- årsmöte 30/5, 10.00 på Klintvallen. 

 Kvarsebo skola- Avslutning 10/6. Frågan är var den ska vara? Marguerite tar 

kontakt med rektor Anna.  

 PRO-utflykt till bränneri i Norrtälje. Åbo med Cinderella är också inplanerad. 

 Hembygdsföreningen, invigning 6/5, samt Å-vandring i Ådalsleden.  

 Kyrkan-Gökotta 14/5, 8.00, samling vid kyrkan 7.45. Familjegudstjänst 24/5. 

Ev i Kolmårdsgården. Planer på avslutning i Bamses värld för barnen. Selma 

kontaktas för ett subventionerat pris. 

 

Skrivet av Pernilla Johansson/KIK 


