
 

  

 

 MÖTESANTECKNINGAR 1(2) 

     

 

Styrelsemöte med Hagafors-Svenarums 
samhällsförening 

Tid: 2019-09-10  

Plats: Kvarnen i Hagafors 

Närvarande: Margareta Claesson, Sara Ljungberg, Jonas 

Fransson, Joakim Wall, Oscar Nordquist, Peter 

Fransson 

 

Ej närvarande: Anna Elg Bäck 
 

1  Kallelsen 
befanns vara utskickad i god tid och ordning. 

2  Föregående protokoll 
genomgicks och lades till handlingarna. 

3  Kassarapport 
Ekonomin är stabil på samma nivå som tidigare. 

4  Fiberutbyggnaden 
Det senaste utskicket från fiberföreningen gicks igenom. Projektet 

är slutfört och slutbesiktat. Information om drift och felanmälan 

har gått ut till alla anslutna. Se http://vaggerydsfiber.se/ 

5  Entrédörren till Kvarnen 
ska bytas ut under oktober månad till en stabil och 

utrymningssäker konstruktion. Kommunen betalar ungefär hälften 

av kostnaden. 

6  Våffeldagarna 
2018 hade vi ett netto på ca 8 000 kr. 2019 års netto blev nästan 

17 000 kr. Våffelserveringen och utställningen i stolfabriken har 

samverkat på ett bra sätt. 

 

Själva serveringen ska utvärderas av den grupp som ansvarat. 

Något mer ute-bord till nästa sommar vore önskvärt. Även en 

diskmaskin till köket diskuteras. Detaljfrågorna bordläggs. 

7  Advent på Kvarnen 
En repris på förra årets upplaga planeras, styrelsen har inga 

synpunkter i övrigt. 

8  Miljön runt kvarnen 
Peter gör ett förslag till nydaning av lekplatsen f v b till styrelsen 

http://vaggerydsfiber.se/
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och kommunen. 

 

Jonas har fått ett löfte från kommunen att de ska hjälpa till med att 

ta bort resterna av grillplatsen. 

 

Vi beslutar att söka bidrag från kommunen och Leader till 

målning av kvarnen nästa sommar. 

9  Möbelutställningen på Hagafors Stolfabrik 
Utställningen drog över 1 100 besökare under tio söndagar i 

sommar. Styrelsen tackar för detta arrangemang! 

10  Idrottshistorisk utställning i Kvarnen 
Utställningen visades i samband med våffelserveringen. Den 

skapades av Anna Elg Bäck och Thomas Nordquist. Styrelsen 

tackar även för detta! 

11  Övriga frågor 
Ingen övrig fråga var anmäld. 

12  Nästa möte 
blir den 3 december kl 19.00.  

Vid anteckningarna 

Peter Fransson 

 

 

 

 

Jonas Fransson, ordförande 

 

  


