Styrelsemöte föreningen framåt 190427
Plats: Lars garage.
Närvarande: Reinhold, Jan-Erling, Nils, Tyrone, Lars, Sara, Peter, Elisabeth, Thomas och
Monica.
Anette Lehto är med och informerar om trädgårdsjuntans arbete.


Länsstyrelsen har beslutat om hastighetsbegränsning på 5 knop från viksholmen och
inåt. Kommunen sätter upp och bekostar dessa skyltar.



Vi har fått en fråga om att vara med på nationaldagsfirandet, men vi avböjer detta.



Lars har inventerat vårat förråd av kepsar och tröjor, vi behöver beställa mer.
Elisabeth och Monica kollar detta.



Christer Magnusson och hamnbolaget är villiga att satsa 20-25000 kronor på
planteringar vid den asfalterade parkeringen vid det nya området. Vi lägger pengar
på planteringar vid återvinningen och grusparkeringen. Anette informerar om mötet
med Nisses växter och olika förslag på planteringar och skötsel och råd. Kassören har
ett förslag på upp till 50 000 och mötet beslutar att godkänna denna summa och ge
Anette och Eva Mattsson fria händer till att förvalta detta. Peter gräver, vi måste
synka med vatten, jord och gödsel och täckbark. Peter styr upp detta och 4/5 klockan
10.00 planerar vi att rensa och röja i skogen.



Utgifter för nya badhytten blir cirka 25 000 kronor för föreningen och det skall
beställas sand till båda badplatserna.



Lekutrustning till lekplatsen: Lars och Nils har några förslag på vad vi önskar oss av
kommunen. Vi beslutar att vi vill ha någon balansgång, karusell, kompisgunga,
klättervägg och ett räcke som man kan slå runt på. Lars gör en skrivelse till
kommunen om detta.



P-platsen önskas ju att flyttas och Harriet på mark-och byggavdelningen är positiv till
detta, men det är politiker som beslutar.



Städdag blir den 1/6 klockan 10.00. Samling på hamnplanen. Aage kontaktas för att
ordna säckar och Nils ordnar kaffe och kaka.



Bryggan skall snart i- Aage sköter kontakten med Johnny.



Midsommar: Lotterier - Elisabeth och Monica ansvarar för detta och kollar över, Anna
har meddelat att hon skänker en tavla, höra med Magnus Danielsson om en signerad
bok och kräftlotteri. Jan-Erling kontaktar Tore Ek samt att vi även har presentkort hos
Tore. Elisabeth gör sommar- och midsommarbrev som Thomas trycker upp. Tyrone
sköter musiken. Nästa möte blir den 15/6 klockan 15 då det tas upp mer inför
midsommarfesten.



Loppis blir den 18/7 klockan 14.00. Lars är ansvarig för bordsbeställningar, Nils
hjälper till.



Musikafton blir senare på kvällen den 18/7, Olof Bengtsson ansvarar för detta.
Mötet avslutas och de flesta vandrar vidare till Magnus Danielssons bokreleasefest!

Ordförande Lars Joelsson…………………………………………………………………………………………….
Sekreterare Monica Dahlqvist……………………………………………………………………………………..

