
 

Protokoll fört vid möte med Östraby bygdeförening tisdagen den 

10 november 2022. 
 

Plats: Östraby skola 

 

Närvarande: Ingrid Perssson (ordf.), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Rolf 

Crona, Yvonne Dagérus, Ulla Johannesson, Greta Füstös. 

 

§ 1 

Ordförande, Ingrid Persson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

 

§ 2 

Till sekreterare valdes Yvonne Dagérus. 

 

§ 3 

Till justeringsman valdes Lena Bergström 

 

§ 4 

Protokollet från styrelsemötet 25 aug 2022 godkändes. 

 

§ 5 

Förslaget till dagordning fastställdes. 

 

§ 6 

Rapporter:  

- Hemvändardagen, 52 personer anmälda 

- Tårtkalaset, 28 sep på Gästis, 50-talet deltagare 

- Quiz, aug, sep och okt var välbesökta 

- Luffarslöjd, 12okt, 6 deltagare 

- Ärtbuffé, 27 okt, 22 personer närvarande 

  

§ 7 

Kassören Lena Bergström meddelade att ekonomin är god. C:a 100 000 kr i 

kassan. 

Det anmäldes att Sparbanksstiftelsen, Färs och Frosta, beviljat 10 000kr till 

bygdeföreningen för inköp av transportvagn och vattentank för bevattning av 

byns blomfat. 

Nytt batteri till hjärtstartaren har inköpts. LRF har bidragit med 2350kr och 

Byalaget har beslutat att bidra med 2000kr. 

  

 

 



 

§ 8 

Planering för julmarknaden. 

 

Kransbindning sker den 16 nov hos Ingrid på Emaus. 

Risklippning till julstjärnorna sker den 17 nov vid majbålet. 

Julstjärnorna kläs den 22 nov på Gästis kl 18.00. 

Alla 10 försäljningsstånden sätts upp den 26 nov kl 09.00. 

Jultomte kommer med godispåsar till barnen  kl 15.00. 

Luciatåg kl 15.30. 

Bemanning för bygdeföreningens tombola och försäljning är schemalagd. 

 

§ 9 

Ingrid Persson åtog sig att fråga Jerker om julskylten vid väg 13 får sättas på 

hans mark vid korsningen. 

 

§ 10 

Övriga frågor 

Ordföranden meddelade att översiktsplan 2035 är inlämnad. 

Ordföranden tog upp om eventuell ny ansökan till Sparbanksstiftelsen Färs och 

Frosta i mars 2023, varför alla uppmanades att komma med förslag om vad 

föreningen borde ansöka om. 

 

§ 11 

Nästa möte bestämdes till den 25 jan 2023 kl 19.00. Möteslokal är skolan i 

Östraby. 

Alexandra Granemark erbjöd sig att stå för kaffet vid mötet. 

 

§ 12 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Östraby den 10 november 2022 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………….. 

Yvonne Dagérus, sekreterare  

 

Justeras 

 

 

……………………………………..             …………………………………… 

Ingrid Persson   Lena Bergström 


