
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 

 

     

Medlemsmöte 

Tid:   2014-01-08 19.00 - 20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

Närvarande:  Valto Pedersen, Arne Svensson, Eva Ingvarsdotter, Tove Haugen Pihl, 

  Rolf Pihl, Eva Carlsson Nagy, Eva Zander, Åke Fagerberg, Rune Celvinsson 

 

Anteckningar.  

 

1. Mötet öppnades av Arne.  

 

2.  Dagordningen godkändes.  

 

3.   Genomgång av anteckningar från föregående möte. 
 

4.  Hemsidan.  
 Förbättringsförslag framkom: ny kalender behöver uppdateras, sökvägar förtydligas och 

hemsidan ska gå att hitta via Google. 

  

5.  Aktiviteter i år. 

 - Duvestubbedagen söndag 13 april. 

 Fleninge hembygdsförening anordnar försäljning av läsk, kaffe och bullar samt korv med 

bröd.  

 Ulrik Alm kommer att naturguida som vid föregående tillfällen.  

 Aktuellt är att nedfallen björk måste avlägsnas från bäcken där ank-racet ska gå. 

 - Valborgsmässobål onsdag 30 april. 

 Planeringsmöte 16 januari kl 20.00  i Scoutlokalen för ytterligare diskussion ang 

förberedelser.  

 Olika förslag framkom för högtalaranläggning till kören. 

 - Inga fler nya aktiviteter planeras in under året. 

 

6.   Undersökning av luftmiljön.  

      Arne sammanställer enkel skrivelse ang önskemål om förnyad mätning. Vi har en kontakt på 

Miljöförvaltningen, Lars Siebers, som kan nås för upplysningar och förfrågan i ärendet. 

 

7.   Medlemsvärvning 

 Arne skriver förslag på informationsblad (utan inbetalningskort). Skickas ut till styrelsen för 

kommentarer innan utdelandet. 

 

 8.  Medlemsläge och ekonomi. 

 Aktuellt antal medlemshushåll som betalt för 2014: 169. 

 

  

 

 

 

 

 



 

9.   Övriga frågor. 
 - Informerades att under början av 2014 startar anläggande av gångbana från Tuvehagen till 

Starke Tufves stuga. 

 - Möjlighet finns för ödåkraborna att ansluta sig till Öresundskrafts stadsnät. Arne kontaktar 

Öresundskraft för deras ev deltagande med information på årsmötet i mars. 

 - Åke F informerade ang resa 11 maj i hembygdsförenings regi till Ryttmästarbostället i 

Skövde. 

 

10. Mötet avslutades. 

 Nästa möte äger rum 5 februari i scouternas lokal på Norrlycke. 

  

  

 

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

8 januari 2 april juli semester 1 oktober 

5 februari 7 maj 6 augusti 5 november 

5 mars 4 juni 3 september 3 december 

19 mars årsmöte. Kallelsen skall vara ute senast 5 mars. 

 

 

Vid anteckningarna 

Eva Ingvarsdotter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


