
Föreningen Ödåkraregionens Framtid 
 

     

Styrelse-och arbetsmöte  

Tid:   2014-05-07 19.00 -20.30  

Plats:  Scoutlokalen  

Närvarande:  Valto Pedersen, Tove Haugen Pihl, Leif Magnusson, Eva Carlsson Nagy, Rolf 

Pihl, Arne Svensson, Åke Fagerberg, Johan Ragnar  

 

Anteckningar.  

 

1.  Mötet öppnades av Arne.  

 

2.  Dagordningen godkändes.  

 

3.  Genomgång av anteckningar från föregående möte. 

  

4.  Rapporter angående aktiviteter  

Duvestubbedagen – 12 april: fantastiskt väder och ankorna i racet skötte sig exemplariskt. 

Ulrik Alm hade sin naturvandring och den är uppskattad som vanligt. Ecoguidningen var 

uppskattad av ca 30 personer. Till nästa års Duvestubbedag ska vi fundera på att ha ett stånd 

där vi gör reklam för vår förening. 

 

 Valborgsmässobål - 30 april: ca 700 personer kom för att se bålet. Det var på håret att vi fick 

tända bålet, pga. blåsten. Prästen Bertil Rubin höll ett uppskattat tal. Högtalarna var 

felplacerade och ljudet kunde vara bättre. Till nästa år bör vi tänka på att utplacera 

uppsamlingskärl för skräp och burkar. Korvståndet kanske borde ha en annan placering? Arne 

föreslår att förutom polistillståndet som redan är betalt avsätta 1100 kr för kostnader i 

samband med bålet. Styrelsen tar beslut att avsätt 1100 kr för omkostnader för bålet. 

 

5.  Medlemsläge och ekonomi 

 259 hushåll och av dessa har vi kontakt med 147 hushåll via mejl-adresser. 

 Vi har 15 hushåll mer i år i förhållande till samma tid förra året. 

 

6.  Facebook-sida 

 Johan har gjort ett förslag på Facebook-sida. Hur ska vi använda sidan? Johan har ansvar för 

att hålla sidan vid liv. De som är med på Facebook ska vara aktiva genom att kommentera och 

lämna förslag på inslag på sidan. Vi följer upp sidan kontinuerligt för att se hur den utvecklas.

  

7.  Spritfabriken  

Gamla spritfabriken är nu till salu. Tyvärr har ungdomsgäng börjat härja kring fabriksområdet 

och de har gjort viss åverkan på fasaden samt fönster. Vi kommer att informera polis, 

brandkår och Mobila teamet om det som observerats. Även Stadsbyggnadskontoret ska 

informeras om oroligheterna kring ”spritan”. Vi ska även ta upp frågan hur de tänkt kring 

framtiden för området. 

 

8.  Övriga frågor 

Gångbanan till Starke Tufve är nu asfalterad och ska vara ganska färdig. Åke föreslår att vi 

ska ha en liten invigning och bjuda in till invigningen via bla. förskola och äldreboende och 



föreningar. Åke föreslår att vi bjuder på fika och har en lite tipspromenad. Styrelsen tycker 

det är ett mycket bra förslag. Åke återkommer när han har mer underlag. Åke fixar frågor.  

 

 Till våra styrelsemöten bör vi ha en punkt på våra dagordningar som går under rubriken: Att 

ta upp på nästa möte. 

       

Att ta upp på nästa möte: Planera för Ödåkradagen. 

 

9.  Mötet avslutas 

     Nästa möte är den 4 juni. 

 

Vid anteckningarna Eva Carlsson Nagy 

 
 


