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Art   Styrelsemöte 

Datum   2015-03-17 kl.17,30 

Plats   Hos Per-Arne Sjöblom, Rydboholm 

Närvarande  Lars-Åke Dalberg 

   Per-Arne Sjöblom 

   Susanne Andersson 

   Lars Andreasson 

   David Hedegärd 

  

§1 Öppnande  Lars-Åke, Ordförande öppnade mötet 

§2 Sekreterare  Susanne Andersson  

§3 Protokolljusterare  Susanne Andersson, David Hedegärd 

§4 Dagordning  Dagordningen godkändes 

§5 Föregående protokoll Godkändes 

 

§6 Placering av boulebanor/bänkar och bord.   

Bänkar och bord är beställda och levererade. Vi tittar på placering på plats. Ev. några vid 

boulebanorna och någon vid maden. Förslag på placering av boulebanor utmed infarten till 

garage tillhörande hyreshusen. Föreningen tittar ihop med Benny Andersson som lämnat 

pris på uppförandet av dessa. 

 

§7 Fiber. 

Vi bifogar internetadresser till Telia och Split Vision ihop med inbetalningskorten för 

medlemsavgiften och uppmanar folk att anmäla sitt intresse. 

 

§8 Grillfest. 

Senareläggs. Förslag på att kombinera denna med invigning av boulebanorna. 
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§9 Broinvigning. 

L-Å kollar när det blir. Vi kan ev. vara med och dela ut info om föreningen. 

 

§10 Gång och cykelvägen. 

Per-Arne tillfrågades om han kunde göra en skrivelse till kommunen och Patrik Ahlqvist på 

vägverket. 

 

§11 Kulturleden. 

Lars kontaktar och sammankallar Per-Arne och Boris för att ersätta/gjuta fast skyltarna. 

Röjning av vissa delar behövs, vi väntar tills växtligheten kommit igång. Kolla om Mikael 

kunde stå för det grus som behövs till leden norr om kvarnen. 

 

§12 Julträd.  

Ev ny placering av belysning diskuteras senare. Viskaforshem står för ny belysning. 

 

§13 Anslagstavlor. 

De befintliga är trasiga och ligger ner. Boris tillverkar nya i metall. 

 

§14 Ekonomi. 

Då Per ej var närvarande har vi ingen uppgift om summan på kontot. Susanne behöver 

fakturakopior på allt som hör till kommunens bidrag. 

 

§15 Årsmöte. 

Datum 6/5 klockan 18.00. Kolla m Anna om vi kan vara hos Fuktspärren. Vi delar ut 

inbetalningskort och inbjuder till årsmöte samtidigt. Anna kontaktas ang tryckning av dessa. 

Lars-Åke har meddelat att han avgår som ordförande. Vem istället? Han är fortsatt med i 

styrelsen och kan också ha hand om hemsidan som tidigare. 

 

§16 Övrigt. 

Lars-Åke tar upp frågan om bygglov med Mikael. Möte med lokala utvecklingsgrupper är i 

Tosseryd 23/4. Hemsidan är omarbetat och klar med nytt verktyg.  
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Nästa möte: 150407 kl.17,30 plats meddelas senare. 

Viktigt att meddela om man har fått förhinder till mötet!! 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet 

 

Justeras   Justeras 

 

 

Susanne Andersson  David Hedegärd 


