
 

Protokoll för Framtid Rydboholm 2015-09-22  

 

Art   Styrelsemöte 

Datum   2015-09-22 kl. 18,00 

Plats   Fuktspärrteknik Rydboholm 

Närvarande  Lars-Åke Dalberg 

   Anna Bergendahl Ärlig 

   Arne Hansson 

   David Hedegärd 

   Susanne Andersson 

   Lars Andreasson 

 

Ej närvarande  Per-Arne Sjöblom 

Per Blom 

Mikael Bengtsson 

 

§1 Öppnande  Ordförande  öppnade mötet 

§2 Sekreterare  Anna Bergendahl Ärlig  

§3 Protokolljusterare  Lars-Åke Dalberg och David Hedegärd  

§4 Dagordning  Dagordningen godkändes 

§5 Föregående protokoll Godkändes 

 

§6 Ekonomi 

Föreningen har 21 269:- på kontot. Om det finns medel kvar efter boulebanebyggandet så 

vill vi se över möjligheterna till högt nät bakom befintliga fotbollsmål och även att  

ev.ersätta dagens grus mot konstgräs. Boulebanan har tills idag kostat 68 716:-. 

Susanne informerade att nästa tidsgräns för att söka nya pengar är den 30 september 2015. 

Susanne skickat rapport om hur vi använt medel till Monica Lindqvist på kommunen. 

Per inte närvarande, inget mer att tillägga.   

 

 

 

 



 

§7 Sobacken 

David informerade om att det kommer vara ett närboendemöte på Sobacken 8/2-2016. 

 

 

§8 Fotbollsplan/boule 

Boulebanesargen är åtgärdad. Banan behöver ev. paddas och ev. mer stenmjöl. Susanne 

pratar med Benny på Benny Andersson Schakt AB om att padda. Det saknas 

snöre/markering för banmarkering. Anna kollar om ev. skylt vid boulebanan. Där det 

framgår att banan är bygd av Framtid Rydboholm i samarbete med Viskaforshem. Lars har 

röjt runt boulebanan. Bänkar sätts på plats av Lars, Per och Lars-Åke runt 

boulebanan.Fotbollsplanen behöver breddas och jämnas till. Boulebanan får sätta sig över 

vintern, Benny ska padda en gång innan. 

§9 Fiber 

David har varit i kontakt med Split Vision om att göra en gemensam flyers som Framtid 

Rydboholm kan dela ut. Där kunde vi även ha med information om Sobacken. Split Vision 

var ej intresserade.  Vi bestämde att vi gör en egen flyers. David har gjort ett utkast. 

Möjlighet att även informera om Framtid Rydboholm i samma utskick och fråga de boende 

vad de vill att vi ska söka pengar till i Rydboholm. 

Anna har pratat med Responstryck och de vill vara med och hjälpa till med trycksakerna. 

Anna informerade om  Telia, öppen fiber. David gör en vända med flyersförslag och vi 

försöker få ut flyers så fort som möjligt. 

 

§10 Skyltar kulturleden 

Ulrika Kullenberg är ansvarig på Borås Museum. LÅ försöker nå henne. PA semester. 

 

§11 Julträd/ Allè 

Anna och Arne visade ett par olika förslag på julträd. Vi beslutade om att se över 

möjligheterna att ljussätta trädet på vänster sida vid entrèn till förskolan i Rydboholm. Lå 

pratar även med Micke på Viskaforshem. 

 

§13 Cykelbana Rydboholm-Ridhuset/Hastigheten genom Rydboholm 

LÅ spånar på skrivelse angående cykelbanans utbyggnad. 

Susanne gör ett förslag på skrivelse angående hastigheten genom Rydboholm. Vilka 

fartdämpande åtgärder behövs ? 

 

§14 Anslagstavlor 

De befintliga är trasiga och behöver ersättas. Boris som ska tillverka dessa har material 

hemma. LÅ pratar med honom. 



 

§15 Uppfräschning runt Maden 

Ansöka om medel för uppfräschning. Ett steg att förverkliga visionen som  Oskar Ivarsson 

från Marelds Arkitekter har tagit fram. Ett gångstråk runt Maden exv. 

 

§16 Övriga frågor/ ärenden 

Allmänna Arvsfonden.Monica Lindqvist har mejlat ut en blänkare om att man ev. kan söka 

pengar där igenom till olika projekt. Alla får i upprag att gå in på nätet och läsa om det. 

Lars kontaktar kommunen angående karta över kommunala ägda områden i Rydboholm. 

Nästa möte: onsdag 4 nov. kl.18,00 

Plats: Meddelas senare 

  

Viktigt att meddela i god tid om man inte kan närvara ! 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

Anna Bergendahl Ärlig   David Hedegärd 


