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Verksamhetsberättelse 2019 för Nitta Samhällsföreningen 

Styrelsens sammansättning 2019 

Ordförande   Steen-Åke Larsson 

Vice ordförande  Patrik Jönsson 

Kassör    Anette Lövgren 

Sekreterare   K-G Fridén 

Ledamöter   Annika Larsson 

    Bo Ernvid 

    Patrik Johansson 

    Hans Axelsson 

    Björn Green 

Suppleanter  Irene Tarassu 

    Glenn Lövgren 

    Ulf Libera  

Revisorer                    Lars Göransson 

            Lena Nilsson 

Ersättare           David Chapin 
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Förutom årsmötet har det hållits 4 styrelsemöten. 

Vårstädning av samhället och Hagavägen fick som vanligt stor 
uppslutning. Många tycker att samhället ska vara rent och snyggt. 
Föreningen bjöd på korv och dricka. 

Den lilla utsmyckningen med blommor i Dragonparksskylten sköts fint 
av Annika. 

Dragonparksskylten dekorerades till påskhelgen med fina fjäderprydda 
björkar. 

Nya flaggor med en ny logga har inköpts. Ett uppskattat inslag i 
parken. Ulf missar inte flaggdagarna då den svenska fanan ska hissas. 

Det torkade aldrig upp efter regn i parken p.g.a. att dräneringen var 
igensatt, UEAB rättade till detta med en slamsugningsbil. 

Den 10 juli fanns det tillfälle att bese Nitta från ovan, då Helinord var 
här med sin helikopter. Många passade på detta tillfälle. 

En skrivelse skickades till trafikverket angående hastighetsdämpande 
åtgärd, med ett s.k. timglasavsmalning, vid busshållplatsen på 
Varnumsvägen. Tyvärr fick vi inget gensvar på vår begäran.   

En informationstavla om samhället har iordningsställts av Steen-Åke 
och Bo. Den har satts upp på banvallen vid badplatsen. 

Det har varit lite problem med belysningen i parken, men just nu 
fungerar det bra. 

Borden och bänkarna ställs ut och tas in av Bo och Hasse. De byggde 
nya sittbänkar runt grillen. De tömmer också soptunnan och ser till att 
det är snyggt vid den uppskattade rastplatsen för cyklisterna. 

Bo, K-G och Hasse såg till att samhällets julgran fick sin belysning 
uppsatt, för att belysa parken till advents och juletid. 



	 	 	
	

	 3	

 

Styrelsen verksamhetsåret 2019                          
    Nitta 2020-03-22 

Steen-Åke Larsson………………………………………… 

 

Anette Lövgren      …………………………………………       

 

K-G Fridén             ………………………………………… 

 

Patrik Jönsson        ………………………………………… 

 

Annika Larsson      ………………………………………… 

 

Patrik Johansson    ………………………………………… 

 

Bo Ernvid              ………………………………………….       

 

Hans Axelsson      ………………………………………….    

 

Björn Green          …………………………………………          
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