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Protokol I styrelsesa mma nträde 2015-1,1,-22

Närvarande: Linda Lindberg, Kristina Hermansson Äräng, Johan Larsson, Lars Wahlman och Mats
Hjulström

Plats: Växthusgatan, hemma hos Kristina.

51 Mötet

Mats utsågs till ordförande och sekreterare för mötet och Johan tilljusterare.

92 Ekonomi

Hittills har 70 st betalat medlemsavgift till föreningen. Vi har haft två större utgifter i form av

bortforsling av betongklumpar från Nynäsplan och inköp av farthinder" Vi har drygt 15000 kr i kassan.

Lars och Kristina ska försöka reda ut vilka som har betalat så att vi får en medlemsförteckning.

53 Farthinder

8 st farthinder har köpts in av Flexibump, dessa finns hemma hos Mats. De ska planeras och sättas ut
i maj. Vi har också ett flertal blomlådor där en del står ute i området och behöver plockas in. Mats
och Johan ser till att dessa samlas in. Till våren måste vi se till att de lådor vi har snyggas till så att de

kan användas.

$4 Parkering

lnför förra mötet hade vi undersökt fördelningen mellan datumparkeringsplatser på udda jämfört

med jämna nummer. Denna fördelning är mycket ojämn med22 platser på udda nummer och hela

75 st på jämna nummer. Mats ska prata med Torbjörn som har större intresse i detta för att se om

han vill driva denna fråga mot kommunen.

55 Grannsamverkan

Lars informerade om att det fungerar bra i vissa grupper men att det haltar en del i några. Han tänker
kalla till ett nytt möte med alla gruppansvariga för att se om det är några som vill byta" Lars kallar

berörda personer till mötet.

56 Välkomstbrev

Linda har pratat med Anette Noack som påbörjat ett brev. Ny kontakt ska tas och Linda kallar på

hjälp om det behövs.



S7 Gräsklipparen

Kristina hämtar föreningens gräsklippare hos familjen Rahm för förvaring hemma hos sig. Föreningen

vill också tacka de som klippt gräsmattan i år och ska undersöka hur vi ekonomiskt och

redovisningsmässigt ka n göra detta.

58 Skyltar med "lekande barn"

Skylten vid infarten Skånbergsleden är i princip oläslig pga solblekning. Johan tar fram nya skyltar till
alla tre infarter med fästanordningar. Han får återkomma om han behöver hjälp med att sätta upp

dem"

59 Facebook

Facebookgruppen för föreningen är startad men har varit mycket passiv. Den måste marknadsföras

bättre och tanken bakom den är att dem ska vara ett komplement till hemsidan och till viss del även

SMS-grupper i Grannsamverkan.

59 Nytt möte

Nytt möte vore bra att ha någon gång efter helgerna dvs vecka 2-3. Mats kallar till nytt möte"

S10 Avslutning

Vid protokollet den 22/tI2Ot5 J usteras

Mats Hjulström Johan Larsson


