
Målaskog - Långhults Bygdeförening 
Årsmötet söndagen 22 maj 2022 vid badplatsen. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna.  

1. Mötet öppnades med en parentation över de under året avlidna.  
Sven - Gunnar Ekblad, Britt-Marie Alm, Rolf Moberg.  

2. Till att leda mötet valdes Rune Håkansson, sekreterare Håkan Lund 
Protokolljusterare och tillika rösträknare Anders Ekblad och Leif  
Alm.  

3. Den förelagda dagordningen fastställdes.  
4. Mötet godkände att kallelsen till årsmötet var behörigen utlyst.  
5. Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.  
6. Revisionsberättelsen, Rune föredrog densamma.  
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  
8. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Rune Håkansson.  
9. Motioner och skrivelser, Ingrid Alm har nedtecknat en skrivelse som skall skickas till Ljungby 

kommun.  
10. Val av styrelse och ledamöter.  

Till ordförande valdes Rune Håkansson. 3 ledamöter på 2 år omvaldes 
Dan Ljungblad, Dan Persson och Håkan Lund.  
Kvar på ytterligare 1 år sitter Anne Larsson, Pia Andersson, Ronnie Nilsson.  
Till styrelsesuppleanter valdes Anette och Stefan Johannisson.  

a. Val av revisorer på 1 år, Barbro Håkansson och Christina Lindström.  
b. Suppleant Knut Liliebrunner.  
c. Valberedningen på 1 år, Ewa Lund och Anders Johansson.  

11. Till att ansvara för tillsyn och skötsel av Jordkulan och badplatsen utsågs Rune Håkansson och 
Håkan Lund.  

12. Till att ansvara för skötsel och underhåll av Torget och Smedjan utsågs Dan Ljungblad och 
Anne Larsson.  

13. Till att ansvara för hemsidan och torpinventeringen utsågs Ingrid Alm.  
14. Årsmötesprotokollet skall hållas tillgängligt inom 3 veckor på 

hemsidan och via mejl till medlemmarna.  
15. På mötet beslöts att årsmöten skall hållas senast den 15 Juni fortsättningsvis och att detta 

skrivs i stadgarna.  
16. Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

Efteråt inbjöds de närvarande till grillfest med korv och bröd samt kaffe.  

Vid protokollet  Protokollet Justeras av         
 
 
Håkan Lund.    Anders Ekblad   Leif  Alm                      
 



                Verksamhetsberättelse 
                      för Målaskog Långhults Bygdeförening 2021 
 

Styrelsen för Målaskog Långhults Bygdeförening avger härmed följande 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

 

Styrelse m.m 

Ordförande                                    Rune Håkansson 

V ordförande        Dan Ljungblad 

Sekreterare                                     Håkan Lund 

Kasssör                                           Dan Persson 

Ledarmöter: Anne Larsson, Pia Andersson, Ronnie Nilsson 

Suppleanter: Anette och Stefan Johannisson 

 

Revisorer: Barbro Håkansson och Christina Lindström 

Revisorssuppleant Knut Lilliebrunner. 

Valberedning: Eva Lund och Anders Johansson med Eva som sammankallande. 

 

Inledning 

I 2020 års verksamhetsberättelse skrev vi att det året kommer att gå till historien på 

grund av pandemin. 

Det samma kan man i stort sett säga om det nu avslutade verksamhetsåret. Årsmötet 

2020 sköts fram på grund av pandemin och det gjordes även 2021. 

 

Årsmötet 

Årsmötet avhölls den 4 juni vid badplatsen vid Liljedal, samma som 2020.  Ca 30 

personer närvarade. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds de närvarande 

medlemmarna,  på korv som grillades vid badplatsen. Det bjöds även på kaffe och 

kaka. Årsmötet beslutade att även årsmötet 2022 skulle hållas vid badplatsen den 22 

maj. 

Medlemsantalet har under året varit ca 70 betalande. Medlemsavgiften är 100 kronor. 

Styrelsen har under året haft fyra möten, ett av dem som digitalt. 

 

Ekonomisk Rapport: Behållning på konto 10 659:- kassa 3283:- 

Div. utgifter: Swish avgift 600:- bankavgift 950:- gräsklippning vid torget 1500:- 

ny toalett vid badplatsen 5000:-, tömning av toalett 1500:-,  hemsidan 2000:- 

Föreningens swish nr. 123 089 12 59 

 

Verksamhet 

Under sommaren har medlemmar i styrelsen städat vid Liljedals badplats,  fixat nya 

sittbänkar och inköpt en ny toalett till badplatsen bl.a. Badplatsens popularitet har 

ökat år från år och många färdas dit på cykel och bil, både från Vislanda, Ljungby och 

Ryssby. Vid smedjan har det tillkommit  en stenkran, (Stubbabrytare) och en stenvagn 

för häst. Rosmarie och Kjell Blom har skänkt både kran och vagn. Området runt 

torget och smedjan har i vanlig ordning hållits i fin ordning av medlemmar. 



 
Föreningen har delvis medverkat till framtagandet av boken ”SMÅLANDS 

VACKRASTE GRANIT”. Boken har skrivits av journalisten Sven-Inge Idofsson och 

förutom honom har Vislanda hembygdsförening, Piggaboda Byalag och Målaskog 

Långhults Bygdeförening hjälpt till med att samla in bilder och fakta. Boken 

beskriver Stenbrytning av Diabas, (Svart granit), som bröts i bergen i Piggaboda och 

Målaskog – Långhultsbergen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under 

sommar och höst har styrelsen guidat besökande sällskap vid både smedjan och vid 

stenbrott i Piggaboda. Under vintern har Dan Ljungblad, (Proffs på att renovera 

gamla bilar) blästrat och renoverat dressinen till bättre än nyskick. 
Vislanda Speciallackering har sponsrat lackering av dressinen. 
Boken SMÅLANDS VACKRASTE GRANIT finns att köpa bl.a. av styrelsen. 
 

Naturreservatet Målaskogs Berg har i vanlig ordning varit välbesökt under vår och 

sommar och Ljungby kommun har även 2021 sopat och röjt vägrenen utmed 

banvallsleden som blivit väldigt populär. 

 

I början av augusti anordnades en kräftskiva vid badplatsen Liljedal. Ca 35 

medlemmar närvarade. Kvällen började med fantastiskt väder, men senare på kvällen  

efter det att kräftorna ätits upp blev det ett riktigt oväder så det blev ett snabbt 

uppbrott. 

 

 Den 27 augusti anlitades en buss från Ryssbybygdens Buss, som förde 25 

medlemmar till Ryssby Hotell där det serverades god mat. En mycket trevlig kväll. 

Stort tack till Dan Persson som planerat och fixat kvällen. 

 

Den 12 november anordnades det höstfest med danskt tema i antiken av festfixarna 

Pia Andersson och Dan Persson. Förutom smörgåstårta från Ryssby hotell bjöds vi   

på danska läckerheter, bl.a. dansk ost och portvin, som tillsammans blev en 

smakupplevelse. 38 medlemmar närvarade. 

 

Den 27 november restes årets gran, finast i kommunen som vanligt, vid torget i 

Målaskog. Styrelsen bjöd på grillad korv, pepparkakor och glögg. Ett 20-tal 

medlemmar mötte upp trots lite ruskväder. Mycket trevligt.   

 

Tesås 2021-12-31 

 

Rune Håkansson           Dan Ljungblad Håkan Lund       Dan Persson 

 

Anne Larsson                Pia Andersson          Ronnie Nilsson 

    

 

 

 

 



                Målaskog Långhults Bygdeföremning 
                Verksamhetsplan för 2022 
 

Planerade aktiviteter 

 

Vid lämpligt väder under våren. Röja bort en del buskar och träd vid torget och 

transportera bort virke och ris, 

 

Flytta postlådor och brevlåda till en lämpligare plats vid gamla Kooperativa. 

 

Göra om rälsen till dressinen och ställa ut den på plats vid torget. 

 

Städdag vid badplatsen kl. 10.00 den 22 maj 

 

Årsmöte söndagen den 22 maj kl. 16.00 vid badplatsen Liljedal. 

Vid dåligt väder i Antiken. 

I samband med årsmötet bjuds på grillad korv och kaffe med kaka 

 

Kräftskiva i Antiken, Målaskog  den 2 september. 

 

Höstfest med hemligt tema i Antiken i november 

 

Torget: Traditionsenlig uppsättning av julgranen i december  med korvgrillning   

glögg och pepparkakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


