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Ordf Lennart Lindh öppnar mötet, styrelsen presenteras för 30 deltagande. 

Till ordf för mötet väljs Lennart Lind 

Sekreterare för mötet Annika Gustafsson 

Justeringspersoner Camilla Wallin och Tomas Johansson. 

Dagordningen godkänns 

Verksamhetsberättelse presenteras. Baden och deras betydelse, genomförda aktiviteter samt ny 

aktivitetsgrupp, grannsamverkan, blomlådor och trafik.. Brottsstatistik presenterades. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

Övriga sakfrågor; Den skylt som tagits ner vid Tbryggans bad skall upp igen med korrigerad text efter 

beslut av mötet. Janne Persson informerar om uppskjutna skogsavverkningsplaner i Stenåsområdet. 

Fortfarande problem med skrymmande buskage vid vissa tomter. Felanmäl till kommunen! Fråga om 

utegym. Ej aktuellt efter tidigare förfrågan. Promenadstråk runt sjön? En fråga som länge sökt sitt 

svar och verkar svårlöst. 

Per-Erik Andersson presenterar kommande vägförändringar i området. Ny bussändhållplats planeras 

under 2023 nere i böjen vid Solvägen-Taltrastvägen. Fd busshållplatsen vid fotbollsplan stängs 

temporärt av v 23-24 och blir sedan en timglashållplats liknande den vid Grönfinken. Cykelväg byggs 

på Falkvägen ner till Svanvägen. Nya radhusbygget på ängen kan ev komma igång hösten 2023. 

Sandhemsområdets utbyggnad medför en ny kabel i sjön gällande vatten och avlopp, viss grävning 

berör området. 

Styrelsens kassarapport och revisionsberättelse gås igenom och godkänns.Revisor föreslår 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Mötet godkänner. 

 Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 100 kr till 300 kr/år. Höjningen beslutas av 

mötet. Uppmaning att fler betalar den frivilliga avgiften!Arvoden till styrelsen  ligger kvar som 

tidigare. 

Valberedningens förslag till styrelse 2022/23: Ordf Lennart Lindh 1 år, sekreterare Annika Gustafsson 

1 år, ledamot Per-Erik Andersson 2 år, Annika Fries 1 år, Ulrica Thomsen 1 år, adj web Bengt Dordlofa 

1 år, adj ekonomi med ersättning Jonas Forsberg 1 år, blomlådesansvarig vakant. Revisor Bo Karlsson 

1 år, revisorsuppleant Bo Janeling 1 år. Valberedning Janne Persson 1 år Tomas Johansson 1 år. 

Förslaget godkändes av mötet. 

Ordförande Lennart Lindh tackade och avslutade mötet. 

 

            Borsökna 2022-11-21         Annika Gustafsson 

 

           justeras:     Camilla Wallin                                Tomas Johansson 


