
Byalagsmöte 24/8- 2022 

Närvarande: Henrik, Peter, Andreas, Madelene, Andreas, Kent och Annika 

§1 Mötet öppnas av ordförande Henrik. 

§2 Val av sekreterare Annika.  

§3 Val av justerare Peter och Kent. 

§4 Godkännande av dagordningen 

§ 5 Genomgång av föregående protokoll 

Basketturneringen gick mycket bra. 16 barn var med och spelade. Det var en 

trevlig förmiddag med svettiga barn, grillad korv och god kladdkaka. Bra med 

anmälning så att vi vet hur många som ska vara med.  Vi kör på detta nästa år 

med. Den 6:e Juni.  

Brännbollen blev lyckad trots vädret. Ca 20st kom och var med och spelade Det 

kom även några som inte hade anmält sig. Vi tycker det är kul att det är några 

som kommer utöver anmälningarna. Det är svårt att få Höjabor att anmäla sig. 

När anmälningsdatumet hade gått ut så var det nästan endast byalaget som 

hade anmält sig. Vi bjöd på grillad korv. Dricka hade de med sig själva. Vi hade 

köpt in tillräckligt med korv så det räckte till alla. Vi fortsätter nästa år också. 

Bra datum i mitten av augusti. 

§6. Vattning av blommor och klippning av gräs vid Höja resecentrum 

Henrik har varit snäll och hjälpt kommunen med att vattna blommorna i 

sommar. Nästa sommar får kommunen vattna själva. Annika har haft kontakt 

med Alexandra på kommunen angående klippning av gräset. Det klipps 

midsommarveckan.  

§7. Vinprovning hos Bert och Eva Ingelsson 

Vinprovning 12/11 kl. 17, Kent håller i provningen. Kent har kollat av lokalen 

med Bert och Eva och det är ok att vara hos dem. Marlene fixar inbjudan. 

Maten löses efter hand. Pris ca 400kr/person. Det skickas ut redan nu att 

Höjabor ska ”Save det date”.  

§8 Paddla kanot i Rönne å. 

Annika har pratat med Carina Nathell. De vill gärna hjälpa till men har ett fullt 

schema. Vi hittar datum till nästa år. 



§9 Loppis i Höja 

10/9 Loppis i Höja kl. 10- 14. Anna Starnert har tagit tag i en loppis i Höja. 

Inbjudan ligger på Facebook. Ett trevligt initiativ tycker vi. Byalaget hjälper till 

och sätter upp skyltar.   

 §9. Nästa möte 28/10 kl. 18:30 hos Andreas. Då blir det middag. 

§7. Ordförande avslutar mötet. 
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