
Kolmilemöte 2014-10-19 

Närvarande: Bengt-Göran Magnusson, Ronny Henriksson, Anna-Kari 
Henriksson, Lasse Svensson, Anders Magnusson, Preben Lund, Mikael 
Martinsson, Kenneth Rydiander, Johan Magnusson, Martin Bengtsson, 
Jonas Wärn, Therese Nilsson, Karl-Henrik Johansson, Mette Adolfsson 

§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Mette skriver protokollet 

§ 3 Inga nya föreningar är här men LRF har meddelat att de är 
intresserade av att delta.  

§ 4 Föregående protokoll 

§ 5 Nästa steg 

 Möjliga sponsorer av ved – behovet är ca 100 meter 

• Södra (Johan) 

• Vida  (Jonas) 

• Ata  (Jonas) 

• Sydved (Jonas) 

• Rönås (Martin) 

• Skånetimmer (Johan) 

Transporterna ordnar bolagen annars hjälper Johan till.  

Det behövs ytor också det kommer Bengt Martinsson att 
fråga Ivarsson i Farabol om. Vi ber Bengt fråga om Ivarsson 
kan tillverka en bar åt oss som ska hålla i många år. 

Ronny och Robin kommer att röja och se till att planen är i 
skick och eventuellt bredda planen lite för att kunna 
flytta ner serveringstältet närmare milan. Ställningen till 
plantskoletältet står kvar och det är enkelt att dra på 



duken om det behövs för utställare eller kolen så 
småningom.  

Lite extra fyll behövs också för att återställa gångar och 
plan. Ronny beställer och vi betalar. 

Vi behöver ordna klyvar till ved och Bergstrand och Lilly 
Johansson har så stora som behövs. Häckar finns på 
Knoxhults såg och Preben frågar.  

Presenning ordnar Roger. 

Stegarna och kolar- och grillkojan behöver ses över och är 
med all säkerhet i behov av renovering. Material- (kanske 
finns hos Arne i Virestad – Jonas kollar det och vi ber 
Bengt kolla med Ivarsson också för lärk är bäst) och 
byggansvariga: Mikael och Kenneth som frågar Sven o Sune 
Adolfsson om hjälp att bygga. 

Tidigt behöver vi fastställa dagar för kapning, klyvning, 
uppsättning av tält samt viktigast att  

§ 6 Vem gör vad 

Vi behöver utse en som har huvudansvaret för milan och en 
biträdande. Anders är föreslagen som huvudansvarig och 
Johan, Mikael och Totte som biträdande.  

Gammalt spån finns att hämta i Degersnäs och Jonas ska 
kolla om den är användbar till milan.  

§ 7 Anmälningslistor  

Vi bör snart gå ut och sondera vilka som är intresserade av 
att delta i arbetet med att vakt och kring milan. Mette har 
tagit fram en lista som kan användas och kommer att skickas 
ut med protokollet via mailen.  

§ 8 Budget 

Mette ansöker om 20 000 kr hos Sparbanksstiftelsen 

8000 kr till grus 



5000 kr till virke  

3000 kr till plåt 

4000 kr annonsering 

2000 kr säckar 

5000 kr övrigt 

Vi ansöker om 28 000 kr i bidrag från Sparbanksstiftelsen 
banken samt en babsapparat så vi kan ta betalt i servering 
och för kol. 

§ 9 Nästa möte 23/11 kl 16 på Bygdegården. Vi bjuder in övriga 
föreningar ytterligare en gång trots att ingen visat intresse 
denna gång.  

§10 Mötet avslutas 

Vid tangenterna 

Mette Adolfsson


