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• Från förra mötet: Att vi skall skriva ett medborgarförslag om en gångväg
till Nordby utan fara för barnen. Alla närvarande tycker det är bra ide
men vi vill prata med markägaren Conny Karlqvist innan förslaget skickas
Jacob tar på sig detta
• Diskussion om Samhällsföreningens facebook sida. Vad skall skrivas på
sidan? Stefan kan tänka sig att sköta sidan och han kommer göra ett
förslag på försättsblad där det skall stå vilka regler som gäller. Han
skickar ut ett förslag till alla. Vi enades om att aktiviteter som ordnas för
alla i samhället skall finnas. Vi vill utnyttja sidan att få åsikter på
Samhällsföreningens förslag tex innan vi skall ta upp en fråga på våra
möten.
• Anders har skickat en skrivelse till kommunen om industrimark.
• Vi diskuterar billig bostads byggnation i samhället. Beslut att Anders L
försöker få till ett möte med kommunen i februari för att diskutera
frågan närmare.

• Hastigheten i Samhället kan kommunen besluta det är inte trafikverkets
ansvar enligt Karin som har försökt länge att få till en sänkning till 40km
men ingen respons från kommunen.
• Jacob vill att vi framöver skriver ett medborgarförslag. Att det är
kommunen som skall äga vägarna i samhället kanske kan vi få till en
standard.
• Dagis: Ny baracker kommer inte förrän om ett år och placeringen är
tänkt på planen vi skolan. Vi tycker det är olyckligt, för den ytan är
barnens lekyta. Vi vill att barackerna placeras vid Nestorsgården. Jacob
och Timmy håller i frågan
• FFF vill att vi tar över arrangemanget i kyrkan på nyår och 6 juni
arrangemanget. Vi enas att Nyår kan vi ta men inte 6 juni. I år är allt
ordnat inför nyår och Jacob hjälper till. Carina meddelar FFF vård beslut.
• Ordförande vill att vi till nästa möte tar fram en årsplanering över de
aktiviteter som finns i samhället. Det var tex mycket olyckligt att alla
samhällen hade julmarknad på samma gång. Kan alla hjälpa till att ta
fram .
• Carina tar reda på om musikerna på nyår får ersättning i år.
• Hur skall vi kunna förnya valborgfirandet? Eva-lotta har ansvarat
arrangemanget helt själv de 2 senaste åren. Vi får diskutera detta på
nästa möte.
• Scenen på badholmen tar vi upp nästa gång
• Ekonomiska balansen är nu ca 190.000
• Vi diskuterar vilken veckodag som våra möten skall ligga. Vi har svårt att
enas men nästa möte blir tisdag 16 jan kl 18,00.
• Jag skickar ut ett förslag på dagar framöver.
• Carina

