
Infomöte söndag den 5 maj 2019 

 

Vi inleder mötet med att hålla en tyst minut för Sune Strålind som lämnat oss. 

 

• Nya medlemmar presenterades. 

 

• Odlingslandet läggs ner pga. bristande intresse att driva det. Landet gör 

om till 12 st odlingslotter. Är man intresserad av att land kontaktar man 

Birgitta C22 som är ansvarig för det nedre landet. 

Peter K är ansvarig för det övre. 

Den potatis som redan var inköpt skänks bort (3 kg var) till medlemmar 

som vill odla den, enda kravet är att man skänker en del till marknaden. 

 

• Siggeträdet  dog förra sommaren, skylten flyttas till eken vid boulebanorna 

som blir det nya Siggeträdet. 

 

• Soporna- Enbart hushållssopor i kärlen. Alla uppmanas att skaffa kort på 

SRV. 

 

• Bokning av bystugan- Nya rutiner på gång, bokning kommer ske via 

hemsidan. Vissa attraktiva datum kommer ej vara bokningsbara utan 

kommer lottas ut till de som är intresserade. 

 

• Städveckor- kan man inte ta sin vecka så försöka byta med någon eller 

kontakta ansvariga Lena C16 eller Eva R A8 som kan vara behjälpliga 

med ev lösningar. 

 

• Stickan kollar upp om traktorn går att laga. 

 

• Dusch 1 som varit förråd återställs till dusch igen. 

 

• Krysslistor- Finns i städförrådet, Sätt upp på kylen och fyll i under 

säsongen. 

 

• Valborg – Brasan eldas på lördag 11/5 kl. 19.00, precis som vanligt med 

fackeltåg, barnlotteri, hamburgare osv. (Obs ingen bar- Ta med egen 

dryck) Emma vill gärna ha hjälp med att ta upp grillarna osv på lördag fm. 

 

• Klocka upphittad på städdagen- Finns hos Emma 

 

• 11-12 Maj- Övre toaletthuset ska höjas, Roger vill ha hjälp av 4-5 personer 

kl. 10.00 (vid regn blir det på söndag istället.) 



 

• Just nu står det 19 st på intresselistan för att köpa stuga. (4 st i den interna 

kön) 

 

• Låset till släpet är lagat. 

 

• Nya investeringar på gång: Trall vid bystugan, Skrivare till bystugan, Övre 

toaletten ska renoveras, Elskåpet behöver förnyas, Dränering av vissa 

delar av området. 

 

• Marknaden – Döps om till Kalvödagen. Förslag på loppis, ponnyridning, 

tipspromenad osv. Förslag på att varje tomt skänker en 10 litershink med 

frukt/grönsaker till marknaden. En arbetsgrupp bör tillsättas som jobbar 

med förslag /idéer. 

 

• Roger saknar 1 st stämp som stod i förrådet, Någon som lånat ?  

 

• Vildsvinen- Viltvårdarna är kontaktade och kommer att komma ut vid 

tillfällen- Föreningen får inga rapporter på ev resultat av dessa besök. 

 

• A04 Kerstin tar gärna emot planteringskrukor i plast om ni har överblivna. 

 

 


