
UGGLARPS BYALAG 

 

PROTOKOLL styrelsemöte 2022-04-27 

Närvarande: Henric Kahlmeter, Petra Nilsson, Lisbeth Pettersson, Kjell Bergsten, Johnny Karlsson, 
och Heidi Bergsten 

Frånvarande:  Martin Källström 
Tid o plats: Kl. 18.00-19.00 hos Heidi och Kjell (Byvägen 1 a). 
 
Punkter: 

Ordföranden Henric hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

1. Program försommar, midsommar och sensommar: 

Bra att vi skickar ut mail om kommande aktiviteter. 

 April: Inget bokat. 
 

 Maj:  
 
 14/5 kl:14.00 Svedinos flyg- och bil museum. Guidad visning av Björn Nordengren. Fast 

pris 120 kr/vuxen. Kaffe och bulle 50 kr. Begränsat antal besökare till max 30. Sista 
anmälningsdag 7/5 till Henrics mail.  

 
 Juni:  
 Cykelutflykt torsdag 2/6 start kl 17.00 Max 20 personer. Start vid dansbanan ev. äta korv 

cykel till  med avslutning vid Berte Kvarn med kaffe och glass.  
 

 Midsommarafton 
Vi går igenom PM/planering från tidigare midsommarfirande 2018.  
Henric skriver ett nytt PM för midsommarfirande 2022. 
Vi fortsätter att planera vidare. Martin har kollat upp glass. Vi kan få låna magväskor. 
 

 Juli:  
 Årsmöte Lördag 2/7 kl. 15.00 på dansbanan. Konstrunda eller tipspromenad. Kaffe och 

bulle. Lotteri? Mataktivitet som avslutning?  
 Loppmarknad/byaloppis i 9/7. Byalaget har loppis och café på området med 

fikaförsäljning och loppis med skänkta saker. Det som inte säljs skänks till Röda korset. 
Byalaget ordnar med Loppisskyltar och karta till de som vill delta. Heidi och Kjell 
organiserar det. Anmälningsavgift 100 kr. Anmälan till Henric som vidarebefordrar listan 
till  Martin som ordnar kartor och skyltar till de som vill vara med och skyltar. 

 16/7 dansbanan bokad för Pantalon festen (privat). 
 
 Augusti:  
 



 Josefin and the Riverboys 6/8. Danskurs/buggkurs samma dag.  Martin tar ansvar för den 
aktiviteten.  

 Berätta om Sia glass framtidsplaner. Gamla mejeriet och nya. Henric kollar upp det. Ev. 
lördag 23/4 eller andra alternativa datum. 
 

2. Fler aktiviteter 
 Cykelfest till hösten 
 Provning Vodka 
 Skördefest 
 Nästa vår Plantloppis 
 Mataktivitet 

 
3. Nästa möte:  

 Onsdag 18/5 kl.18.00 hos Johnny Kilatorpsvägen 11. Om det är dåligt väder är vi hos Kjell och 
Heidi. 

 
4. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Vid tangentbordet    Justerare 
 
 
 
 
Heidi Hug Bergsten, sekreterare   Henric Kahlmeter, ordf 


