Höja byalag styrelsemöte 11 november 2015

Närvarande; Christian Starnert, Henrik Nilsson, Helena Wiklund-Persson, Annika
Lindvall samt Helene Andersson.

§ 1. Mötet öppnas.

§2. Val av sekreterare: Helene Andersson.

§3. Val av protokolljusterare Henrik Nilsson samt Christian Starnert.

§4. Tidigare aktiviteter under året. I september visade Berth Ingelson upp sitt telefonoch glasmuseum för medlemmar i Höja Byalag. Det blev en stor uppslutning och det
har kommit positiv respons på aktiviteten.

§5. Kommande aktiviteter. Tomtetåget är bokat till den 13 december i
Hembygdsgården. Bocken kommer kläs lördagen den 12 december kl 16 hemma
hos Marlene. Marlene skaffar halm och band. Tomtetåget börjar med samling vid
korsningen Pildammsvägen Höja Byaväg kl 1300 den 13 december. Tåget går
därefter till Hembygdsgården. Annika undersöker möjligheten till att visa upp
bildspelet om Julgrisen Nutte. Uppgifter inför Tomtetåget delas ut, Camilla fixar
godispåsar, Marlene köper lussekatter, pepparkakor, muggar och servetter, Christian
köper russin, glögg, saft, mandel och nötter. Camilla kommer tillfrågas om att vara
Tomte. Inbjudan till Tomtetåget kommer delas ut ca två veckor innan av Helena och
Henrik.

§6. Lars Nylander kommunstyrelsens ordförande har svarat på förfrågan om
busslinje till Höja som Ulla Wiklund skrev i början av hösten. I svaret skrivs att vid
provkörning av busslinjen visade det sig att bussen på vissa ställen har problem att
möta andra fordon. För att lösa problemet behövs anläggas mötesplatser.
Trafikverket är ansvariga och arbetar med att utreda förutsättningar. Slutligen skriver
Lars Nylander att kommunen har en ambition att det skall finnas en kollektivtrafiklinje
Ängelholm-Höja-Spannarp-Starby-Höja-Ängelholm.
Byalaget kommer skriva till kommunen angående fortsatta önskemål om busslinje.
Helena kommer skriva till kommunen tillsammans med Jonas från lekplatsföreningen

§7. Bjärekraft har under veckan lämnat besked att det kommer finnas möjlighet för
fiberutbyggnad i Höja. I samarbete med Ängelholms kommun erbjuds en möjlighet att
ansluta till fiberoptiskt stadsnät. En förutsättning är att flertalet väljer att acceptera
erbjudandet. Mer info finns på www.bjarekraft.se. .

Nytt möte 16 februari kl 1900 hemma hos Christian.
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