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• Jacob, Anders informerar från mötet med kommunen, plangruppen. På
mötet hade planen lunnemyren presenterats och en redogörelse hur
planprocessen går till. Anders förstår att vi skall rikta vår kontakt till
plangruppen som består av politiker i framtiden. Pernilla får i uppdrag att
ta reda på vilka som sitter där.
• Planen för en ny förskolebyggnad ligger långt fram. Fjällbacka får tills
vidare klara sig med baracker vi vill påverka placeringen.
• Jacob har varit på ett möte om ny besökspolicy som han förmedlade.
• Bygglovet för scenen. Evalotta har kontaktat Ulf Eriksson + en ytterligare
tjänsteman och de tycker att allt var bra inga ändringar behöver göras.
• Det fanns inga hinder för att en bastu skulle kunna byggas pga av scenen.
Vi väntar nu på en teknisk konstruktionsritning.
• Evalotta hade satt ihop ett gediget program för valborg som hon
presenterade. Femkamp, körsång, vårtal, fiskdam, auktion och en form
av lotteri med presentkort. Det sker även utdelning av smakprov från
flera olika krogar. Tid 17-19 Vi beslöt att avstå annons pga av priset. Vi
skriver på facebook och hemsidan + sätter upp plakat.

• Vi avstår vårmötet pga att vi inte har så mycket nytt att komma med.
Carina mailar valberedningen som skall väljas på vårmötet om de kan
tänka sig att fortsätta och om det är ok utan ett möte.
• Det är valår och vi beslöt att ha röstfiske på torget när det är makrill WM
25augusti. Vi skickar ut frågor i förväg till politikerna och bokar någon
som leder utfrågningen.
• I början av oktober försöker vi få till ett Visionsmöte för samhällsborna
gärna med en inspirerande föreläsare. Vi diskuterar vidare på nästa möte
hur programmet skall se ut.
• Vad skall vi lägga ut på facebook sidan? Stefan har ett förslag som vi
godkänner.

• Carina Bjurström

