Protokoll fört vid styrelsemöte med Skirö Sockens Bygdeförening
den 2 juni 2022 kl. 19.00 i Skirögården.
Närvarande: Hillevi Stenberg Legfors, Gösta Jonsson, Per-Inge Lindqvist, Kent Dahn,
Mats Johansson, Ann Haraldsson, Mariette Dahn, Gunilla Nordberg, Maria Haraldsson.
1. Ordförande hälsar välkomna och mötet öppnas.
2. Val av justerare. Hillevi väljs som justerare.
3. Godkännande av dagordning. – Godkänd av samtliga.
4. Föregående mötesprotokoll.
Gunilla läser protokollet.
• Valborgsmässoafton blev lyckat med väldigt många besökare.
• Städdagen i Skirögården föll ut väl.
• Lekparksbygget har gått framåt.
• Protokollet godkänns.
5. Ekonomi.
Föreningen har idag 353 234,92 kr på banken.
Vi har mottagit ett föreningsbidrag på 50.540 kr.
Inköp av ny grill är klart, står på bryggan i byn.
6. Nationaldagen 6 juni.
Vid den årliga badplatsstädningen så ordnar Ellen Karlsson med korvgrillning. Vi samlas
kl.15.00.
7. Runt borden i Skirö
Förslag från Bjarne Axelsson på datum den 13 augusti. Då det krockar med SAIK:s fest på
Ekbacken så har Gunilla lyft det med Bjarne om att byta datum. Vi avvaktar nytt förslag.
Styrelsen är överens om att vi behöver ändra dag.
8. Bygdevandring augusti
Förslag att detta i stället läggs den 13 augusti kl.10.00. Daniel Karelid håller i den och har
föreslagit Tolja. Gunilla kollar med Daniel om datumet passar.
9. Övrig verksamhet under sommaren.
Metartävling i Skirösjön. Ann har frågat Stefan Haraldsson, han kan hjälpa till men vill veta
vilket datum och vilken tid. Söndagen den 3 juli kl.15-17 är förslaget från styrelsen.
Sommarkonserter. Söndag den 5 juni kl.17.00 önskar kyrkokören få tillgång till Skirögården.
Mariette & Mats öppnar och släpper in dem. Konsert i kyrkan kl.18.
Söndag 26 juni, familjen Jonsson har konsert i kyrkan kl.18.

Fredag 29 juli, Bluegrass-konsert kl.18 i kyrkan. Bygdeföreningen ordnar samkväm med öl
och macka i Skirögården efter gudstjänsten. Gunilla kan ordna men vill gärna ha någon mer
med sig. Vi kollar och ser vem som kan hjälpa till. Ska det vara för alla besökare eller bara
musikerna? Mer information behövs inför planeringen.
Blåsorkester. Konsert på bryggan. Det blev stor succé och en mysig liten konsert förra
sommaren. Samma musiker har blivit tillfrågade och återkommer om de hittar ett datum
som fungerar.
Vandringsleden. Gösta har gått en del av leden. Jonas & Liselott Sommansson går ToljaWallby, Christer Carlsén tar en del av sträckan mellan Tolja och Halände. Gunilla frågar
Monika & Peter Richter samt Monika Ekström om de kan tänka sig att ta någon sträcka.
10. Skirönyckeln nr 2, juninumret
Förslag kom upp om att det vore trevlig med ett reportage om barn och ungdomar i byn.
Maria kan skriva något till detta nummer. Gunilla är öppen för fler förslag och skribenter till
nyckeln. Viktigt att få med sommarprogrammet i det här numret och sätta datum på
aktiviteterna innan tidningen släpps.
11. Utdelning av Smålands trädgårds kartor
Alla hushåll i Skirö ska få kartan, vi hjälps åt att dela ut. Område, Åleberg, Loaklev, Millebo,
Motala. Vi delar upp områdena mellan delar av styrelsen.
12. Verksamhetsplan. Arbetsgrupper.
Lekparken. Det mesta är klart, några reglar är kvar och målning. Slutbesiktning av lekplatsen,
den ska även kontrolleras regelbundet. Hillevi har reagerat på gungornas placering då man i
nuläget riskerar att träffas av dem. Vi kanske ska fundera på något typ av staket. Vad gäller
om något händer, Gunilla undersöker saken med försäkring, tillsyn och annat. Tar hjälp av
kommunen via Kultur & Fritid. Mats och Kent tittar på en staketlösning.
Bryggan. Gunilla har varit i kontakt med Anders Ivarsson på Kvillsfors Bygg. Han kan komma
och inspektera bryggan tillsammans med någon/några i styrelsen och göra en bedömning av
reparationsbehov samt ev. kostnadsförslag. Utefter vad som sägs där kan vi söka bidrag för
renoveringen till nästa säsong. I år ser vi över ytorna i första hand.
Dörrar uthuset. Gösta håller på att ordna med nya.
Fönsterrenovering. Ann är i full gång med renoveringen och två stora fönster är klara och på
plats. Fönsterblecken är ej åtgärdade ännu. Ställningen räcker inte riktigt till för fönstren vid
köket. Maria ser över om de har ställning som fungerar. Pinge har också ställning som han
kan låna ut, vi tittar på det och testar. Vid behov får föreningen hyra in ställning eller skylift.
Entrén Skirögården. Pågående projekt.
Torpinventeringen. Svets och metall i Vetlanda kan hjälpa oss med plåtar till märkningen.
Gunilla tittar även på skyltar till båtplatserna vid bryggan.
Båthus till stockbåten. Båten är hos Pinge för förvaring. Tobias Jonsson har mer information
om båten. Johnny och Maria Haraldsson kollar med Njudungsgymnasiets byggprogram om
de kan ta sig an bygget som ett skolprojekt. Gunilla ordnar med bygglov när det blir dags. Vi
fortsätter leta efter lämplig plats för huset m.m.
14. Övriga frågor
Sopstället på bryggan, ingen som vet var det kommer ifrån. Det är bra med sophantering
men vi måste tömma det med jämna mellanrum. Gunilla kollar med kommunen om de kan
ta hand om detta samtidigt som de hämtar säckar och latriner vid badplatsen.

Vårfestivalen. Blev väldigt lyckad med många besökare och flera olika aktiviteter som
passade de flesta.
15. Nästa möte.
Torsdag 25 augusti kl.19.00. Hillevi och Gunnar fixar kaffe. Maria hämtar fika på Maxi som
Gunilla förbeställer.
16. Mötet avslutas.

Vid protokollet

_______________________
Maria Haraldsson

Justeras

_______________________
Hillevi Stenberg

__________________________
Gunilla Nordberg, ordf.

