
Protokoll Roasjö byalag, möte 170216 
 
Vi var 12 personer på mötet och mötet öppnades av ordföranden Göran Andersson. 
 
På dagordningen hade vi: 

 Planering och information om hjärtstartaren 

 Roasjöbladet, märkning av brevlådor för utdelning av Roasjöbladet, uppdatering av 
körlistor mm 

 Födelsedagar i Roasjöbladet 

 Årsmötesplanering  

 Torpinventeringen 

 ”Hela Sverige ska leva”  

 Övrigt 
 
 
Hjärtstartaren 
I inköp av hjärtstartare ingår ett utbildningstillfälle med HLR (Hjärt Lung Räddning) där man 
använder sig av den hjärtstartare som vi köpt in. Vi hoppas att många ska vara intresserade av att 
gå kursen, man vet aldrig när de kunskaperna kan komma att behövas. 
Hjärtstarteren kommer placeras vid Roasjö bygdegård, på baksidan vid vid källaringången.  
Tid för HLR utbildning bestämdes till tisdagen den 28/3 kl 18:30 i bygdegården. 
 
Separat kallelse kommer delas ut också. Kom nu så många som möjligt, till en intressant och 
livsviktig utbildning !! Anmälan till Kent Lindqvist 0730-799 779. 
 
 
Roasjöbladet: 
Då det är många brevlådor som är dåligt namnade så uppmanar vi alla att tydligt märka ut sin 
brevlåda för att underlätta för dem som kör ut Roasjöbladet! 
För att ytterligare underlätta utdelningen av Roasjöbladet kommer vi märka alla brevlådor som 
ska ha bladet med en liten dekal/klistermärke. Flera tidningar = flera dekaler. Det kommer bli 
någon form av litet klistermärke med fin logga på.  
Anna kommer ta kontakt med något tryckeri ang dekaler. 
 
Våra körlistor ska uppdateras, Göran kommer kika på detta. 
 
Födelsedagar i Roasjöbladet 
Thomas Teitur och Ann-Britt Lindqvist kommer fortsättningsvis hjälpas åt med dessa. 
 
 
Årsmötesplanering 
Årsmötet kommer hållas söndagen 9/4 kl 15:00 
Bertil kommer ordna med frågesporten i vanlig ordning. 
Göran kommer kontakta Kerstin ang dagordning, nyinflyttade och övrig planering. 
Mer information om årsmötet kommer i nästa nummer av Roasjöbladet 1/4.  
 
 
Torpinventeringen 
Beslut togs att den ska vara klar sista maj. Färdiga listor ska lämnas till Kent. 
 



”Hela Sverige ska leva” landsbygdsaktivitet 
Kommer vara i Örby 17-18 mars. 
Representanter från Roasjö blir Göran Andersson och Bertil Glansmyr. 
 
Övrigt: 
 
Traktorrace!!  
 
8/4 i Skephult med efterföljande fest, så anmäl er!  
Anmälan till Göran Andersson eller Per-Olof Evertsson. 
 
Grannsamverkan 
 
Vi diskuterade möjligheten att ta ett nytt grepp (på förekommen anledning av inbrott i vår by), 
och boka en informationsträff om grannsamverkan med medverkan från polisen. 
Våra skyltar med grannsamverkan och telefonlistor behöver ses över samt nya möjligheter till 
grannsamverkan via appar som kommit i våra telefoner ”Whats app” diskuterades.  
Mer information kring detta och tid för en sådan träff kommer längre fram. 
 
 
I övrigt hade vi en trevlig stund med sju sorters kakor ;) 
 
Och som vanligt så uppskattar vi alla tips och ideér  på trevliga aktiviteter i vår by, så tveka inte 
isåfall utan ring någon av oss i styrelsen! 
 
 
                                                                                                     Vid pennan: Anna Allard 
 
 


