
Byalagsmöte 28/10- 2022 

Närvarande: Peter, Andreas, Kent, Madelene, Andreas. D och Annika 

§1 Mötet öppnas av sekreterare Annika. 

§2 Val av sekreterare Annika.  

§3 Val av justerare Peter och Kent. 

§4 Godkännande av dagordningen 

§ 5 Genomgång av föregående protokoll 

§6. Vinprovning hos Bert och Eva Ingelsson 

Vinprovning 12/11 kl. 17, Kent håller i provningen. Temat är ”Piemonte”. 

Marlene skickade ut inbjudan både via mail och på Höjas facebook den 16/10. 

Annika sätter upp inbjudan på anslagstavlan. I nuläget är det 14 anmälda till 25 

platser. Peter skickade ut en påminnelse via mail under mötets gång. Sista 

anmälan är torsdag 3/11. Byalaget vill ha in minst 20st anmälningar för att inte 

ställa in vinprovningen igen. Ska kolla med Marlene hur det är med summan i 

vår kassa. Kanske byalaget kan hjälpa till om det inte skulle bli 20 anmälda? 

Bert och Eva har glas till alla. Tallrikar och bestick lånas från församlingsgården. 

Byalaget bjuder Bert och Eva på provningen och maten som tack för lokal mm. 

Maten lagar Andreas. D. Kent och Andreas säger till om de behöver hjälp med 

något inför 12/11. Vinprovningen m. mat kostar 450kr/person.  

§8 Tomtetåg 

HöjasTomtetåg blir den 11/12 kl. 16:30. Byalaget har två alternativ beroende 

på vädret. Vid regn lånar vi Mia och Daniel Baltrocks lada annars är vi i 

prästskogen. Henrik är tomte. 

Det ska köpas in lussekatter, pepparkakor, glögg (saftglögg och vinglögg), saft, 

mandel, russin, muggar, servetter, skedar och 25 godispåsar. Glöggen hjälp vi åt 

att värma innan vi samlas.  

Det ska kollas upp med Helena om bocken. Den ska kläs och det behövs fixas 

hö till det. Vi får höras av i vår chattgrupp hur vi löser det. Alla hjälps åt att ta 

med lyktor och ev marschaller.  

 §9. Nästa möte 23 januari 2023. 

§7. Sekreterare avslutar mötet. 
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