Höja Byalags styrelsemöte
11 oktober 2017
Närvarande; Helena Wiklund-Persson, Henrik Nilsson, Annika Lindvall och
Helene Andersson
§1. Mötets öppnande.
§2. Ordförande: Helena.
§3. Sekreterare Helene.
§4. Justerare Annika och Henrik.
§5. Helena har varit i kontakt med kommunen angående utsmyckning vid Höja
Resecentrum. Kommunen har informerat om att det innebär att det krävs att vi
har ett skötselavtal för ytan med kommunen. Höja byalag anser att det inte är
möjligt att ta ansvar för skötsel av avsedd yta, vilket innebär att det just nu inte
är aktuellt med utsmyckning. Idag är det kommunen som har ansvar för ytan,
deras avtal är att slå gräset två gånger om året. Vi är idag lyckligt lottade att
Tommy och Susanne Jönsson klipper gräs samt vattnar blommor.
§6. Som tack för hjälpen med skötsel av grönområde vid Höja resecenter
beslutas att familjen Jönsson får presentkort på ostbutiken à 500 kr.
§7. Helena har återigen varit i kontakt med Björn Adelbert, Ängelholms
kommun angående framtida bussförbindelse till och från Höja. De åtgärder
som vägverket gett som krav för att Höja skall få en busslinje anser kommunen
är för dyrt att genomföra. Kommunen har gjort ett nytt motförslag som skall
upp kommunens arbetsgrupp den 11 oktober. Om arbetsgruppen då säger ja
skall det inledas en kommunikation med vägverket. Om de kan komma överens
om vad som kan göras är det möjligt att under vintern få en tidsuppfattning när

en eventuell bussförbindelse kan bli aktuell. Inom ett år är det sannolikt inte
rimligt enligt Björn Adelbert.
§8. Tomtetåg planeras till den 10 december 13.00. Styrelsen träffas kl. 12.30 för
förberedelser. Annika kontaktar hembygdsföreningen om lokal. Alternativ till
tidigare lokal är Församlingshemmet. Bocken kläs torsdagen den 7 december
kl. 19.00 hemma hos Helena. Annika frågar Bittan om hon har möjlighet att
spela. Jonas tillfrågas om han vill läsa sagan om Nutte. Helena kontaktar Niklas
om lån av projektor. Tomte är bokad.
Inköp:
Lussekatter och pepparkakor: Marlene
Servetter, kaffekoppar, saftmuggar: Andreas
Godispåsar 40 st : Annika
Saft, glögg och glöggtillbehör: Christian.
Inbjudan skickas ut via mail till medlemmarna samt sätts upp på anslagstavlan i
byn. Marlene skickar ut inbjudningar utifrån maillista.
§6. Björn Höjrup har varit i kontakt med Helena angående en samägd yta vid
gamla Möllan. Han ville undersöka om det fanns idéer hur marken skulle kunna
användas. Exempelvis som friluftsområde. Byalaget är positivt till om det skulle
kunna utvecklas till friluftsområde. Vi avvaktar markägarnas beslut.
§7. Brännbollen blev en uppskattad aktivitet med många deltagare. Önskemål
från deltagare om längre speltid vid nästa tillfälle.
§8. Nytt styrelsemöte den 31 januari kl. 19.00 hos Henrik. Vid mötet planering
av kommande års styrelsearbete samt formulera årsberättelse.

§9. Mötes avslutas.
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