
Styrelsemöte 19/4 2020 

 

Närvarande via skype var: Lars, Sture, Elisabeth, Jan-Erling, Peter, Sara, Nils, 

Karolina, Tyrone och Monica. 

 Lekplatsen: Daniel och Patrik på kommunen har varit och tittat på 

lekplatsen och vill gärna träffa oss. Trots många försök att få träffa Lena 

Westerlund så har det inte gått och nu beslutar vi att Tyrone kontaktar 

Daniel istället då det verkar lättare att få till eftersom Lena jobbar 

hemifrån i nuläget. 

 Hamnplanen: Finns ännu inget bygglov. Harriet skall höra av sig till Lars 

så fort det är färdigt. Tanken är ju att kommunen kommer att 

iordningställa den nya parkeringen och vi tar oss an den gamla delen. Det 

blir lite diskussion fram och tillbaka om vem som skall göra vad men på 

dagens möte togs beslutet att trädgårdsjuntan med Anette och Eva får 

mandat på att ta fram ett förslag på att strukturera upp det praktiska 

med stenar och gångar, växter tar vi efterhand. Annette är 

sammankallande och konsulterar resten av styrelsen och härmed 

upplöses då den tidigare gruppen som innefattade Jan-Erling, Sture och 

Elisabeth. Peter kommer att vara behjälplig med maskiner och det 

material som skall användas. Vi önskar att trädgårdsjuntan inkommer 

med ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 Städdagen blir den 23/5 kl. 11.00. Lars ordnar säckar. Vi pratar med 

kommunen om att de samlar in säckarna efteråt och även tar 

skräphögen ute i Skredfors, samt ett träd. Vi undviker gemensamt kaffe, 

möjligen sätta fram kaffe så var och en kan ta sig en kopp och iaktaga 

social distansering. 

 Midsommarfirandet blir troligtvis inställt pga corona, men definitivt 

beslut fattas på nästa styrelsemöte. 

 Tyrone har via sin dotter Petra och svärson Olle ett förslag på att 

anordna en stödgala för föreningen framåt i augusti/september för 

förlorade intäkter för midsommarfirandet.  

 Vi beslutar att Jan-Erling sätter ihop en almanacka och gör en beställning 

på 75 exemplar. Dessa och kepsar och tröjor kommer att kunna köpas via 

hemsidan och FB. Jan-Erling säljer almanackorna och Lars och Elisabeth 

ansvarar för klädförsäljningen.  



 Gräsklippningen, vi avvaktar kommunens beslut om hur de tänker lösa 

klippningen på lekplatsen och vilka ytor vi skall ansvara för. Peter skall 

höra med två ungdomar som han tror kan tänka sig att åta sig uppdraget. 

Peter kan i så fall anställa dem och sedan fakturera föreningen. Jan-Erling 

kontaktar Lena W på kommunen för att höra hur det går och sedan 

kontaktar han Peter. Fram till dess delar vi upp gräsklippningen som 

tidigare. 

 Övriga frågor: Elisabeth meddelar att hon efter moget övervägande vill 

vill lämna sitt uppdrag för att låta nya krafter ta vid. Biblioteket vill hon 

gärna fortsätta med och FB sidan kan hon ha hand om tills någon annan 

är villig att ta över. 

 Nästa styrelsemöte blir den 24/5 kl. 15. Förhoppningsvis kan vi träffas i 

Lars trädgård, om inte får det bli ett skypemöte. 
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