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Närv :Carina Bj, Jacob A, Anders L, Pernilla, Timmy,
• Anders föreslår att vi alltid tar med punkter från föregående möte där vi
inte har kommit till ett beslut eller att frågan inte är fullt utredd eller
åtgärdad. Allt för att vi inte skall missa viktiga punkter.
• Anders föreslår även att vi har stående punkter på vår dagordning.
• Vi tycker förslaget är bra.
• Vi diskuterar vad som kom fram på trafikmötet. Karin och Jacob
kommer försöka få till ett möte med trafikverket på deras kontor.
• Punkter att ta upp på trafikverkets möte är: Enkelriktat på södra
hamngatan, utöka tiden till juni juli augusti för enkelriktningen, skyltar
för enkelriktning i långbacken som syns, tillåten cykeltrafik båda
riktningar, parkeringen vid konsum begränsa till 8 timmar, gångväg vid
bron i Mörhult, begränsat hastighet på genomfarten.
• Årsmöte 29 nov lokal Stora Hotellet. Förslag på agenda: Bastuklubben,
Eva-lotta och Sjöräddnigen berättar om de planerade byggnationer som
finns för badholmen och hamnen. Vad händer med olika funktioner som
funnits länge så som tex kranen, badet och möjlighet till gympa på
gräsplanen.
• Kallelse i alla brevlådor tar Pernilla hand om och delar ut. Carina hjälper
till.

• Vi diskuterar senaste beskedet att fortsättnigen med Slänten kan dröja
pga av projektledare som blivit sjuk. Jacob skall höra sig för hur allt
hänger ihop.
• Vi planerar in ett möte början av nästa år med de aktiva klubbarna i
samhället.
• Carina har hört av sig till musikerna som spelar i kyrkan på Nyår. Dom
planerar att spela i år och nästa år sedan slutar dom. Vi beslöt att
fackeltåg startar när man går från kyrkan. Jacob har facklor kvar från
förra året.
• Nästa möte 14 nov. Då skall dagordning kallelse till årsmötet spikas och
formuleras.
• Carina
.

