
Protokoll fört vid Skirö Sockens Bygdeförenings styrelsemöte den 
28 april 2022 kl. 19.00 i Skirögården. 
 
Närvarande:  
Gunilla Nordberg  
Kent Dahn  
Elisabeth Dahn 
Mats Johansson 
Per-Inge Lindqvist 
Ann Haraldsson 
Gösta Jonsson 
Gunnar Uppman 
Mariette Dahn 
 
       
1.  Mötet öppnades av ordföranden. 

 
2.  Gösta valdes till justerare.   
     Gunilla valdes till t.f. sekreterare för mötet. 

 
3.  Dagordningen godkändes. 
 
4.  Föregående mötes protokoll hade skickats ut till styrelsen som läst det. 
     Protokollet lades till handlingarna. 
 
5.  Ekonomi.  
      
     På bankkontot var dagens saldo 319 286,92.  Handkassa: 150:- 
     Gunilla har öppnat konto för SSBF hos Optimera och hos WIBO Färg i Göteborg. 
     Kultur och Fritidsförvaltningen har skickat ut information om att man kan ansöka om  
     investeringsbidrag med prioritet på mötesplatser. Ansökan skall var inne före 31  
     oktober. Styrelsen kommer att ta upp vid senare möte vilket projekt som är bäst lämpat   
     att äska pengar för.        
 
 

 6.  Valborgsmässoafton.  
        
       Firandet blir i stort sett som planerat. Josefin Erntoft som   
       tillfrågats kunde tyvärr inte hjälpa till med sånginsats. Vi får försöka sjunga allsång. 
       Ellen har inhandlat kol och korv med tillbehör. Maria och Jonny sköter grillen. 
       Jan Ek har kört dit flotten och kommer att ansvara för elden. 
 
 7.  Städning av Skirögården 1 maj kl. 10.00.  
 
      Det framkom att städdagen kolliderar med   
      kosläppet på Byestad gård. Beslöts ändå att behålla städdagen som är utlyst bl.a. i   
      Skirönyckeln. Hillevi har kokat ärtsoppa som kommer att inmundigas vid lunchtid. 
      Gunilla tar med kaka till kaffet. 
 



 8.  Lekparken.  
      Arbetet med lekparken fortskrider. De tre begagnade lekattraktionerna 
      som skänkts till bygdeföreningen av Holsby IF har grävts ner och lekparkssand 
      har beställts hos Frödebergs Åkeri som levererat den. Det arbete som återstår är 
      byte av tak vid rutschkanorna, inköp och byte av trasig gunga samt målning av  
      attraktionerna. Material till lekparken har köpts hos Optimera som skickat en faktura  
      på 4 583:-. Ellen, Mats, Kent och Frans har arbetat med att iordningställa lekparken. 
 
       
9.  Övrig verksamhet under våren och sommaren. 
        
       * Vandringsleden: Gunilla sätter in ett upprop på FB ang. tillsyn av vandringsleden. 
       * Badplatsen: 6 juni kl. 15.00 Städning av badplatsen vid Övrasjön. 
       * Metartävling: 2 juli kl. 15.00 Ann hör med Stefan Haraldsson om han kan hålla i det.  
       * Sommarkonserter: 5 juni kl. 18.00 Kyrkokören 
                                             26 juni kl. 18.00 Midsommarmusik med familjen Jonsson. 
                                             29 juli kl. 19.00 Sommarmusik i Bluegrassanda Ulrika Kvarnström,   
                                             Mats Gräns och Jens Bach Kristensen. 
                                             Arr: SSBF i samarbete med Alseda församling. 
       

   10.  Vårfestivalen 7-8 maj. 
 
           Programmet kommer att finnas på Smålands Trädgårds hemsida: 
           www.smalandstradgard.se 
 
      11.  Åke Thelanders donation. Gunilla har kontaktat kyrkan som skriver följande i sitt            
              svar: ”Eftersom det så klart är mycket viktigt att en sådan här gåva används på ett sätt som 
               är genomtänkt och i linje med vad gåvogivaren har uttryck behöver vi först gå igenom  
               gåvohandlingen på kyrkorådet.”       

       
        12.  Verksamhetsplan och beräknad kostnad under verksamhetsåret 2022.    
               
               Lekparken:  
               Projektledare: Ellen 
               Tidsplan: Under sommaren  
               Beräknad kostnad: 15 000:- 
 
               Utemiljön: Svårt att hitta en bra lösning utan att ta in professionell hjälp. Beslöt 
               därför att avvakta med större projekt tills vidare. Ev. sätta ut fler blomkrukor för att 
               få ett snyggare intryck på Skirögårdens framsida.   
 
               Bryggan:  
               Projektledare: Gunilla skall inledningsvis kolla upp vem som kan inspeketera    
               bryggan. Mats och Kent kommer att leda arbetet som skall utföras i sommar. 
               Tidsplan: Under 2022 skall bryggan och flytbryggan oljas. Räcket rätas upp och målas. 
               Båtplatserna märkas.  
               Beräknad kostnad:  3000:-  

http://www.smalandstradgard.se/


 
 Dörrar uthuset:      
 Projektledare: Gösta Jonsson. Kent Svensson och Ann Haraldsson hjälper till.   
 Tidsplan:  Under 2022 behöver dörrarna inspekteras om det går att använda de   
 befintliga dörrarna som stommar. 
 Beräknad kostnad:  Virkesmaterial skänks av Gösta. Övriga prel. kostnader för iordningställande  
 av dörrarna färg el. olja ev. övrigt material får beräknas när dörrarna inspekterats.  
                
Fönster Skirögården: 
Projektledare: Ann 
Tidsplan: ca 4-6 fönster i sommar  
Beräknad kostnad: 3000:- 
 
Entréer Skirögården:        
Projektledare: Mariette. Medhjälpare Mats, Kent och Lisa. 
Tidsplan: Under sommaren. 
Beräknad kostnad: 2000:-   
 
Torpinventering:             
Projektledare: Gunilla. Fred stansar plåtarna. Verktyg lånas av Hembygdsföreningen i Alseda.   
Tidsplan: ca 10 torp under sommar/höst.  
Beräknad kostnad: Skall undersöka pris på aluminiumstolpar och skylt. 
 
Båthus för stockbåten: 
Projektledare: Gunnar. 
Tidsplan:  Rekognosera om lämplig plats.  
Beräknad kostnad: Skall undersöka hos en vän som har lämpligt material för ändamålet. 
 
                 

13.  Övriga frågor.  
         
     * Gösta informerade om att Vuxenskolan kommer att ha en guidad vandring i Sundsängen den  
        21 maj kl. 10-12. Guide blir Janne Kohlemeinen.  
 
     * Mariette och Mats kollar upp soptunnan på bryggan.  
 

14.  Nästa möte. 
        Den 2 juni kl. 19.00 i Skirögården.    
 
15.  Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet. 
 
        Lisa och Kent ordnade med kaffet. Mackor från Oskars.  
        Nästa gång är det Mariette och Mats som fixar kaffet.  



 
      
 
 
 
Vid pennan                                                                                                Justeras 
 
 
 
 
 
 
__________________________              ________________________ 
Gunilla Nordberg                Gösta Jonsson 
Ordf.      


