
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte                          

hos Anette och Glenn Lövgren 2019-05-22.
Närvarande :  Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Anette Lövgren, Patrik Jönsson , K-G Fridén, 

 Ulf Libera, Hans Axelsson, Glenn Lövgren samt revisor Lars Göransson

Ej närvarande: Irene Tarassu, Patrik Johansson, Björn Green samt Annika Larsson.

Innan mötet gick styrelsen till Dragonparken för att gemensamt närvara vid hissandet av 

samhällsföreningens nya flagga med loggan : NITTA en plats att bo på.

      

      § 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

      § 2. Dagordningen uppläses av ordförande och godkänns.

§ 3. Till att justera protokollet utses Ulf Libera

      § 4. Föregående mötesprotokoll.

             Patrik håller på med att försöka hitta rätt passande nät till fotbollsmålen. Ovanlig storlek.

             David letar efter passande målkorg till basketplanen.

             Ang. soptunna, svårt hitta ansvarig på kommunen, Steen-Åke håller på med detta.

             UEAB har varit och tittat på den dåliga dräneringen i parken. Vi har ännu inte fått något besked

             om åtgärd från dem. 

      

      § 5.  Kassarapporten vis på ett för närvarande gott resultat. Årets bidrag från kommunen har

              inkommit under april månad. En större utgift väntar för reparation av gräsklipparen.

      § 6. Svar från trafikverket på skrivelse ang. hastighetsdämpande åtgärd på Varnumsvägen.

             Trafikverket anser, i sitt svar, att den begärda åtgärden med önskan, om att med en s.k. 

              timglashållplats minska eller dämpa hastigheten vid hållplatsen, inte är av någon högre

              prioritering.

      § 7. Mötet beslutar vi ska kalla till en arbetsdag för att rensa i Hagafallet och bäcken från 

             nedfallna träd och annat ris. Dagen bestäms till den 24 juni kl. 18:00.

      



      § 8. Steen-Åke visade på förslag till tavla med information om Nitta samhälle.

             Mötet beslutar att gå vidare med förslaget och sätta upp den föreslagna informationen.

§ 9. Redovisning från ansvarsområden.

        Flaggansvarig: Ny föreningsflagga är hissad.

        Grönyta: Klipparen har varit tvungen att repareras. Väntar till sensommaren med ny matjord

        för justering i parken.

        Kompost: Har redan skottat ut tre gånger under våren.

        Belysning: Nytt problem med kabelbrott till en lampa.

        Badplatsen: Problem med myror vid grillplatsen som ska åtgärdas.

        Blomsterutsmyckning: Det blommar fint i lådan.

              

      § 10. Övriga frågor.

               Mötet beslutar enhälligt att avslå en begär från Hökerums fastigheter, att föreningen 

               skall fakturera deras företag, för det arbete som Bengt utför på deras fastighet i Hökerum.

               

      § 11. Nästa styrelsemöte beslutas att preliminärt att hållas den 11/9.

      § 12. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

       Vid protokollet K-G Fridén                     ................................................

      Justeras ordförande Steen- Åke Larsson  ...............................................

      Justeras Ulf Libera                                   …...........................................

       


