
 Anteckningar vid byarådsmöte 2016-05-11 i Sockenstugan 
 
 
 
Närvarande:  Jan Moberg, hembygdsföreningen 
   Göran Bjarnegård, kyrkan 
   Marguerite Gideland, skolan 
   Henrik Rassmuson, RLF 
   Johan Connman, KIK 
   Morgan Johansson, båtklubben, vägföreningen 
   Inga-Britt Jernqvist, Kvarsebo kultur 
   Gunnel Harrison, PRO 
 
Frånvarande: Kerstin Farholt, hyresgästföreningen 
   Bengt-Åke Farholt, båtklubben 
   Lena Johansson, kyrkliga syföreningen 
 
 
Vi gick igenom förra mötets anteckningar ang. översiktsplanen. Våra synpunkter är på 
pränt och insända till kommunen. Hemsidan ligger stilla. Förslag från Erik skall inkomma. 
 
Östgötadagarna diskuterades. Skolan står för en hoppborg. Kyrkan lägger sin dag på 
söndagen i stället för på lördagen. Morgan tar kontakt med dem som vill hyra bord, samt 
tar kontakt med Conny och Annelie angående serveringstillstånd . Henrik hörs sig för ang. 
kamelerna. 
 
Båtklubben 
Allsången blir i år den 6 juli kl. 18.30.  
 
Kyrkan 
Närmast kommer gudstjänsten vid Trefaldighetskällan den 22 maj kl. 11.00. 
 
KIK 
Nästa stor arrangemang blir midsommar sedan följer Kolmårdsrundan den 9 juli där redan 
160 st. är anmälda. Räkfrossan blir den 20 augusti. 
 
RLF 
Inget på gång. 
 
Skolan 
Barnteater den 23 maj. Skolans vårfest den 26 maj . Avslutning i kyrkan den 8 juni. 
Installation av nya värmepumpar pågår. En ny väg skall anläggas fram till skolan, så att 
skolbussen slipper stanna på stora vägen.  
 
Kvarsebo kultur 
Bjuder skolan på barnteatern. Har styrelsemöte den 23 maj, då höstens program skall fast- 
ställas. 
 
 
f 



Vägföreningen 
Det rapporterades att alla grusvägar är hyvlade,grusade och klara. Årsmöte i föreningen 
hålls den 28 maj kl. 10.00 i KIK:s lokaler. 
 
PRO 
En utflykt till Linköping och flygvapenmuséet den 17 maj. Sommarens kryssning går med  
Saga Lejon till Västervik med strandhugg på Capella Ecumenica den 12 juli. Grillning vid 
Nävsjön den 9 augusti.  
 
 
Hembygdsföreningen  
Jan delade ut verksamhetsplanen. Närmast i tid utflykt till Smedskärr och Långmossen 
den 14 maj (byggnadsvårdsgruppen). Trefaldighetsmässan den 22 maj tillsammans med 
kyrkan. En utflykt till Vikbolandet och Fristads gård den 4 juni med bygggnadsvårds-
gruppen. Till Skenäs för en naturvandring där Per Colliander talar om anstalten Skenäs 
den 2 juli. Den 20 augusti sjunger Göran Bjarnegård visor vid solens nedgång vid Nävsjön. 
 
Nästa möte i båtklubbens lokaler den 21 september kl. 19.00. 
 
Vid pennan Gunnel 
 
 
 


