Höia Byalag
Styrelsemöte 2Ol 4-1 1 -1 2

Plaa: Nicklas Höglund, Höja Byaväg 104.
Deltagare: Niclas Höglund, Christian Starnert, Anneli Borgström, Marlene Persson samt
Helene Andersson.

l5 Mötet öppnas.
2SVal av mötessekreterare: Helene Andersson.

3$Val av protokolljusterare: Christian Starnert och Anneli Borgström.

45 Godkännande av dagordning.
5$ Årets genomförda aktiviteter. Under våren genomfördes Vatborgsfirande vilket blev
välbesökt. Det genomfördes även en invigning av Hanssons runda.

65 Tomtetåget. Tomtetåget kommer gå av stapeln den l4 december kl I 300.
Ansvarsområde vad gäller inköp samt bokning av lokal, musik och tomte fördelas.
Inbiudan kommer att delas ut ca 2 veckor innan tomtetåget. Styreslen kommer samlas kl
l2OO för att iordningställa lokalen. Lördagen den l3 december kommer bocken att
kläs. Niclas kallar

till detta.

75 Övrigt.
Det har inkommit samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiksplan
2035. Beslutas att Byalaget inte kommer lägga några nya förslag. Var god se bifogad
kopia.
Det planeras för ett informationsmöte om Fiber i Höia med Bjärekraft. Niclas har varit i
kontakt med Bjärekraft men inte tått svar på sin önskan om informationsträff. Niclas
kommer kontakta dem igen. För att anmäla sitt intresse för fiber kan man gå in på
www. stads nat. bia re kra ft . se.

Niclas har varit i kontakt med kommunen ang problem med dränering i Höia.
Kommunen har inget ansvar i frågan utan hänvisar till tidigare företag. Niclas kommer
undersöka vidare.
Niclas har varit i kontakt med kommunen ang att det finns behov av att Hanssons runda
behöver klippas fler än 3 gånger per säsong. Kommunen har inte kommenterat detta.
De tre klippningarna som Håkan Hansson gör kompletteras idag på frivillig bas.

Under året fick vi beviljat att ett bidrag på l0O0 kr av Hembygdsföreningar.
pengar har inte inkommit. Marlene kommer undersöka varför.

$ Mötet avslutas.

Vid protokollet

Helene Andersson
]usterare:

Dessa

