
 
Styrelsemöte och arbetsmöte       

Tid:        2017-02-07 19.00 -20.30       

Plats:       Scoutlokalen       

Närvarande:         Eva Carlsson Nagy, Tove Haugen Pihl, Rolf Pihl, Eva Zander, Arne Svensson,    

Robert Malmsjö, Susanne Sörensen, Leif Magnusson 

      

Anteckningar.         

1 Mötet öppnades av Eva Zander 

         

2 Dagordningen fastställs. 

        

3 Föregående mötesprotokoll gås igenom 

         

4 Medlemsläge och ekonomi  

135 hushåll, 40.400 kronor. Vi saknar betalning från ca 100 hushåll. Vi gör ett 

påminnelseutskick.  

     

5 Spritan – Det är renoveringsaktivitet i huset men vet inte vad planerna är. 

  

Järnvägen – Vi har fått inbjudan från Trafikverket att träffa dem 13 mars 15.30, 

men ingen kan då. Vi får begära en ny tid. De har bokat Scoutlokalen den 13-14 

februari för bokningsbara tider för de fastighetsägare som är berörda. Frågor till 

Trafikverket: Vad är planerna för de hus som Trafikverket löst in på Rälsgatan?  

  

Folktandvården – Madelene Lindqvist på Vård- och omsorgsförvaltningen har skrivit till 

föreningen att lokalen inte aktuell är för någon träffpunkt. Frågan är var Scouternas lokal 

försvinner när järnvägen ska byggas.   

 

6 Hemsidan     

Hur vill vi använda hemsidan till? Vi behöver lägga in mer material. Länka till 

kommunens sida för felanmälan.   

  

7 Förberedelse inför årsmötet. 

Kontaktcenter är inbjudna. 

Kallelsen måste ut senast en vecka före årsmötet. Den ska vara klar till v 8. 

Vi ska ha kaffebröd och fika. Tove fixar fikabröd, blommor och Ramlösa. 

  

8 Övriga frågor  

Träffpunkt – Rolf skickar frågan till kommunen, vad händer när Scoutlokalen rivs. 

 

 

  

    



 

 

 

 

 

 

 

Duvestubbeskogen 9 april 11.00 – uppstartsmöte har genomförts den 3 februari, nästa möte 

den 15 februari. Vi behöver hjälpas åt för att få in priser till ankracet. Ulrik Alm kommer att ha 

fågelsafari. Tufve och Sissa loppet. Museet håller öppet. 

Ljusslinga i Duvestubbeskogen? – Vi har haft det öppet tidigare men vi kan försöka få en 

upplyst slinga. Rolf kollar med Stadsbygnadskontoret. 

Cykelbanan till Allerum – utvärderas 2018. 

 

9      Mötet avslutas, nästa möte 7 mars. 

         

 

Vid anteckningarna  

     

Eva Carlsson Nagy      


