Styrelsemöte Höja bya lag 20L3-04-L6.
Plats: Hos Christian Starnert.

Närvarande: Christian, Niklas och Annika.
15

Mötet öppnas av ordförande Niklas.

25 Till mötessekreterare valdes Annika'
35 Till protokolljusterare valdes Christian.

45 Dagordning:

G

enom

gå

nga av valborgsfira nd e.

Det blivalborgsfirande på Håkans äng den 30/4k\.19.30. Det har blivit en bra hög med ris.
Fyll gärna på.

Det blir körsång i vanlig ordning. Ingrid Brorsson håller i körövningarna. Lappar angående

detta ska delas ut till hushållen i Höja.
Inbjudan till valborg skrivs av Helen. Inbetalningslappen med info om Höjas byalag skall även
skrivas av Helen. Helen och Maria delar ut dessa lappar till alla hushåll i Höja med omnejd.
Lapp om valborg sätts även upp på Coop. Niklas pratar med Jonas Brorsson om info om

valborg itidningen och på hoja.nu.
Annika pratar med Manfred om han skulle kunna vara eldvakt. Ska återkomma med besked.
Niklas ska prata med Jonas om han vill skriva något vårtal som han brukar göra samt även

prata med vårtalaren Anders Möller.
Maria kollar upp med Tord om eldningsförbud råder.
Det ska köpas tackpresenter till talskrivare, talare, eldvakt samt till kören. Christian fixar 2
flaskor vin som är tilltalskrivaren och tilltalare. Camilla köper bukett till eldvakt samt en ros

till var och en i kören ca 15st.
På valborg ska Niklas nämna angående namnförslag

till

Höjas å promenad. Mer info

kommer.
55 Kommande aktiviteter i Höja:
Å promenaden: Namnförslag kan lämnas in

till byalaget som sedan lämnar alla förslag vidare

tilljuryn. Alla förslag lägges i Helen Andersson-Tågsjös brevlåda som finns vid
busshållplatsen.
Invigningen av å promenaden blir förmodlingen i maj. Byalaget återkommer när vi har fått
mer info från Håkan. Det diskuterades även om att ha en grillplats någonstans vid å

promenaden. Annika ska prata med Henrik om han kan fixa betongrör till oss.

75 övrigt:

Kommunalt bidrag.
Blankett om ansökan om kommunalt bidrag skall lämnas till kommunen senast den 30/4.
Niklas skallfylla i blanketten och skicka in

till kommunen.

Vi pratade även om grannsamverkan då det varit inbrottsförsök vid Höjas landsväg.
85 Mötet avslutas. Vi tackar Christian för att vi fick komma samt för den goda fikan.
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