Anteckningar från Kvarsebo Byaråd 2021-08-18 i KIK:s lokal Klintvallen.
Närvarande: Janne Connman (PRO-mötesordf), Jan Moberg (Hembygdsföreningen), Anders
Karlsson (Vägföreningen), Erland Eriksson (Båtklubben), Morgan Johansson (Kvarsebo
Kultur), Irene Gustafson (Kyrkliga sy), Eva Strannelid (Kolmårdens förs.), Henrik Rasmussen
(LRF), Erik Karlsson (KIK) Inger Palm (Skolan), Göran Bjarnegård (sekreterare)
Östgötadagarna: Lördag 4/9 kl. 10-14 Marknad på kyrkplan med 200 kr i avgift för dem som
vill ha ett marknadsstånd. Hembygdsföreningen har utställning, servering, föremålstävling,
demonstration av repslagning av Svärta hembygdsförening. KIK snurrar chokladhjul och i
kyrkan erbjuds Öppen kyrka med spontankör för alla åldrar kl. 12-14. Söndag 5/9 kl. 10-15
Öppen kyrka med mässa kl. 11, ev. med framträdande av spontankören…. Kl. 11-14 Öppen
sockenstuga. Guidade vandringar kl. 10 från Båtklubben och kl. 12 från Christinagården.
Under lördag-söndag är det också allmän byloppis.
Något om hösten( i den mån vi vet): PRO: 7/9 kl. 13 Årsmöte i Christinagården. 5/10 kl. 11
Samling på kyrkplan för avfärd mot höstlunch. 16/11 Möte i Christinagården kl. 13.
Båtklubben: 9-10 okt. Arbetsdagar. Kvarsebo IK: 14/11 kl. 9-15 Kolmårdsrundan Höst-Trail.
Anmälan www.kolmardsrundan.se Hembygdsföreningen Medlemsträffar med program
lördagarna 2/10 samt 23/10 kl. 14 i Christinagården under förutsättning att begränsningarna
av max antalet 25 personer i lokalen har upphört. Kyrkliga syföreningen: Träffar den andra
torsdagen i månaden 9/9, 14/10, 11/11 kl. 13 i Christinagården. Planerad höstförsäljning
lördag 13/11. Kyrkan: Förutom söndagarnas mässor med varierande tider kl. 11 o 18 en
konsert måndag 13/9 kl. 19 under stiftets orgelvecka samt förhoppningsvis torsdagsträffar
igen kl. 13 sista torsdagen i månaden.
Bussfrågan Två förslag på insändare ang den kommande bussnedläggningen till Kvarsebo
som beslutats hade inkommit från Anna Karin. Byarådet fann båda förslagen utmärkta och
välformulerade och föreslår den något kortare varianten som insändare till tidningarna. Kan
dessutom situationen för gymnasieungdomar och pendlare utan bil ytterligare poängteras
och förstärkas är det bra. Som undertecknare bör Byarådet i Kvarsebo förtydligas med att
det är ett samlande råd för alla föreningar och kyrkan i Kvarsebo.
Övrigt: Anders (vägföreningen) meddelar att broreparationen nu är godkänd av
Trafikverket. Erik (KIK) att frågan om sänkt hastighet i Kvarsebo tätbebyggda samhälle drivs
vidare. Jan om Färjkarlstorpet att det förs resonemang med kommunen som föreslagit ett
markbyte för att knyta till sig den aktuella marken för byggnation. Planbesked kommer
under september och diskussion pågår alltså.
Nästa byaråd: Onsdag 27 oktober kl. 18.30 i KIK:s lokal Klintvallen med LRF som värd.
Och Jannes välbeställda och välsmakande mackor avnjöts med kaffe och the under tiden……
skrev
Göran Bjarnegård

