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Närvarande:   

Göran Bjarnegård, kyrkan 
Lisbet Paulsson, vägföreningen       
Henrik Rasmusson, RLF        
Marguerite Gideland, skolan         
Morgan Johansson, Kvarsebo kultur o KIK 
Lollo Gustafsson, båtklubben 
Janne Connman, PRO  
Gunnel Harrison, hembygdsföreningen  

Frånvarande: Lena Johansson, kyrkliga syföreningen    
  Kerstin Farholt, hyresgästföreningen 

Lollo hälsade alla välkomna till båtklubbens lokal. 

Östgötadagarna 

Årets dag var en av de bättre. Alla tillfrågade var mycket nöjda. Vi kring-går 
reglerna och satsar på en dag nästa år också. Skolans hoppborg var en 
succé. Vi hoppas på sponsring även nästa år. Tack till skolan! 

Skolan  

Skolan har haft sin teaterföreställning för hösten. Ensemblen avtackades 
med lokal nypressad äppelmust, vilket uppskattades. En ny rektor har 
anställts Åsa Ölander heter hon och bor i Ålberga. Den nya vägen är nu klar 
och skolbussen kan köra runt. 

Båtklubben 

Lite mindre folk i år på allsången, uppskattningsvis 230-250 personer. 
Vinsten på 1.200:- gick direkt till kyrkliga syföeningen för gott bröd. Höstens 
arbetsdag infaller nu på lördag 24 sept. En fråga som skall upp på 
dagordningen är om man kan tänka sig att senarelägga bojupp-tagningen. 
Klubben har styrelsemöte den 17 okt. 

KIK 

Midsommarfirandet ökar år från år. Kolmårdsloppet var en succé. Man 



kommer även i höst att bedriva fritidsgård varannan fredag. Gubbjympan är 
igång varje måndagsmorgon. Deltagarantal 16 st. Bastun för herrar på 
fredagar och dambastun på onsdagar startar denna vecka. 

Kyrkan 

Kyrkogårdspersonal kommer att ta bort träd och buskar vid Christine-kapell. 
Förbudsskylt vid Ådalsbranten skall sättas upp. Trädgårdsavfall får ej 
slängas där. Söndagen den 25 september kl. 18.00 vid kvälls-mässan 
kommer vår nya präst Liza Hagberg att presenteras. Sen är det bio i 
Christinagården. 

LRF 

Åker till Vikbolandet den 9 okt. för nostalgi-traktor-plöjning. 

Kvarsebo kultur 

Bio den 25 sept. The Danish girl. Skolan bakar bullar, och får del av entren 
till skolkassan. Den 1 okt. åker ett trettiotal till Östgötateatern och ser La 
cage aux folles. Pubkväll på Christinagården den 21 okt. Medverkar gör 
Mattias Algotsson på piano och Linda Pettersson sång. Oktoberbio den 30 
blir Dressmaker. 

Vägföreningen 

Arbetsmöte den 28 okt. Vattenfall kommer att gräva och lägga ner 
luft-ledningar. Avtal har träffats med Henrik ang. snöröjning. Vägen utanför 
Hällen (Nyberg) skall iordningställas efter bebyggelse. 

PRO  

Den sedvanliga höstlunchen aväts i år på Rejmyre Gästgiveri den 18 okt. 
Höstmötet är den 15 november då kommer Mikael Leonardsson att spela 
och sjunga. 

Hembygdsföreningen 

Sommarens alla evenemanng har varit välbesökta och mycket lyckade. 
Länge kommer vi att minnas den förtrollande aftonen vid Nävsjön, med 
sång och spel med Göran och Nina. Höstens sista medlemsmöte blir den 
29 okt. kl. 14.00 i Christinagården. 

Kyrkliga syföreningen 



Höstauktionen hålls den 12 nov. i Christinagården, utropare Janne 
Connman. 

Nästa möte i Båtklubbens lokal 18 jan, 2017 kl. 19.00. Vägföreningen 
ansvarig. 

Skrev gjorde Gunnel 

 

 


