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Protokoll från styrelsemöte 2020-06-10 

Närvarande: Elisabeth Hedfors (ordförande), Simon Löfgren, Linda Bylefors och 

Peter Hedfors (ersättare). 

 

1. Beslut om dagordning och sekreterare 

Kerstin Ahlm hälsade till alla. Hon är hemma p g a att hon tillhör riskgrupp 

nu under coronapandemin. Anna H och Magnus P flyttade från området i 

lördags och har därför lämnat styrelsen. 

Dagordningen för detta korta styrelsemöte fastställdes. 

Peter valdes till sekreterare. Styrelsen beslutade att cirkulera 

sekreteraransvaret under året. 

2. Föregående protokoll 

Förra protokollförda styrelsemötet var 200122 och årsmötet genomfördes 

200304. Eftersom det är flera vakanser i styrelsen är det bra om vi under 

året kan knyta fler till oss. 

3. Rapport från senaste aktivitet 

Rekordmånga besökte årsmötet (58 pers), då Sverre Broström berättade om 

områdets historia. Tyvärr stannade inte så många på det efterföljande 

årsmötet. 

Nationaldagsfirandet begränsades pga corona men även av regn som kom 

samma dag. Trots detta samlades över 25 vuxna och barn. 

4. Planering av nästa aktivitet 

Styrelsen bekräftade det man kommit överens om under senaste tiden: 

- Medlemskväll på Ekholms färg har ställts in pga coronapandemin. En 

möjlighet är att genomföra den i höst. Beslut om det tas efter sommaren. 

- Cykelfesten skjuts upp till nästa år. Om det går genomförs den i vår. Vi 

planerar inte för annan aktivitet den dagen eftersom läget är osäkert. 

- Ullaredsresan i höst ställs in 

5. Information 

Utdelningen av foldern och påminnelse om medlemsavgiften gick bra. Börje 
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Hillfelt har rapporterade 200608 att 105 personer betalat avgift, jämfört 

med drygt 60 innan påminnelsen.   

6. Övriga frågor 

a. Den stora björken vid Lekplats Gärdesgatan togs ned i våras. Kommunen 

har i ett mail förklarat att det behövdes av säkerhetsskäl. För att ge ny 

skugga har en sittplats med tak beställts och nytt träd ska planteras. 

b. Belysning saknas på lekplatsen av många. Enligt uppgift finns ett 

principbeslut i Tekniska nämnden om detta. Möjligen att påverka så att 

principen ändras diskuterades. 

Linda lovade kontrollera principbeslutet på Tekniska kontoret. 

c. Simon berättade att han rapporterat det trasiga staketet via nya appen 

”Trivs i Jkpg”. Kommunen har en tydlig rutin för hur sådana anmälningar 

hanteras.  

Han lovade lägga in information om appen på föreningens Facebook-sida. 

d. Styrelsen (inkl Anna och Magnus), kassören och webb-ansvarig har fått 

presentkort på Hemma, enligt budgeten. Elisabeth föreslog att Anna & 

Tomas Thorsén som ansvarar för nationaldagsfirandet också ska få 

motsvarande presentkort. Styrelsen beslutade så.   

e. Elisabeth berättade om vad som gäller om någon vill ”stadsodla”. Flera i 

radhusen undrade om man fick börja odla i en del av Kulas park. 

Projektledaren för stadsodling var mycket positiv och erbjöd ekonomiskt 

stöd. Det visade sig dock alltför komplicerat med tillstånd, problem att få 

skydda odlingen och speciellt ett krav att återställa marken i oktober. Det 

ger mycket merarbete och man missar en viktig del av odlingssäsongen. 

Tekniska kontorets regler verkar inte synkade med projektet för 

stadsodling. 

Linda lovade kolla med ansvarig på Tekniska kontoret. 

Simon ber Mariana kolla med den projektansvarige, som hon känner.     

7. Nästa styrelsemöte beslutades till 200831 kl 19 hos Elisabeth & Peter 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Peter Hedfors   Elisabeth Hedfors 


