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Anteckningar Medlemsmöte 16 juli 2022, kl. 13.00
Plats:  Föreningsstugan ”71:an”

 Tilläggsval Förtroendevalda
Till Värderingsgruppen har Susanne Lundström, lott 17 samt Ritva-Leena Huttola,
lott 65 valts in som suppleanter.
Till Städgruppen har Anders Yttermo, lott 41 valts in.

 Förtroendegrupperna informerar
- Blomgruppen informerade att de kommer anlägga 2 st ”ängar” för vildväxande

blommor. En del av området bakom pumphuset vid Föreningsstugan samt en 
bit av gräsmattan vid vägskälet Lingonstigen 28/34. De tar gärna emot fröer, 
som kan läggas i en påse och lämnas i brevlåda hos lott 24 samt lott 25.

- Information om toa- sophanteringen.
Häll alltid vatten i toaletten vid städning, och vid ev dålig lukt.
Se till att lämna rätt sopor i våra behållare.
Plastförpackningar, papper, glas & metall, lämnar man själv till återvinningen.

 Aktiviteter ”71:an”
Onsdag klockan 18.00 hålls Föreningsstugan öppen. Alla är välkomna att ses där.
Valfria aktiviteter såsom pyssel, handarbete mm
Tillgång till olika sällskapsspel samt kortspel finns.
Styrelsen ser gärna förslag på ev. föredragsläsare som kan gästa vår förening.

 Vatten och avlopp
Styrelsen har fått nästan alla svar på tidigare utskickad enkät till medlemmarna. 
Vi inväntar fortsatt agerande från kommunen.



 Flaggstången
Enligt tidigare beslut ska flaggstången flyttas. En grupp tillsätts för att planera 
och genomföra arbete. Roger, lott 45 är sammankallande. 
David samt Elisabeth anmälde sig. Stefan och Janne ska tillfrågas.

 Väghinder
David, lott 35, informerade om arbetet med att få till en ändring gällande 
”vägguppen”, nu ligger hos juristerna på kommunen. Dock är det semestertider nu
och David bevakar ärendet och återkommer så fort något sker i ärendet.

 Övriga frågor
Styrelsen informerade att lördagen 13 augusti kommer en del av vår främre 
parkering, hyras ut till Brukshundsklubben. Tid 7-16. Anslag kommer att sättas 
upp i god tid.
Vi har också fått förfrågan om att hyra ut samma parkering 27 augusti, och vi 
återkommer med information om detta.

Vi diskuterade de återkommande skjutningarna, som stör. Polisanmälan krävs 
sannolikt. Kanske kan vi göra gemensam sak med hundklubben, Marie-Louise, lott 
25, kollar med dem.

Fråga om träd som behöver tas ner på allmän plats inom vårat område togs upp.
Siv, lott 7, tar kontakt med kommunen och återkommer med besked.

Styrelsen  ser över en eventuell höjning fr.o.m 2023,  av medlemsavgiften p.g.a. 
höjda avgifter för fasta kostnader, såsom arrende, el, sop-och slamtömning, 
försäkringar mm som föreningen har.
Samt att övriga kostnader i samhället ökar. Vi återkommer med information vid 
senare möte.

  


