Protokoll
Fört vid sammanträde 2020-09-02 med styrelsen för Braås samhällsförening.
Plats: Braåsgården
Närvarande: Ingela Blad, Robert Aldenhamn, Ulf Johansson, Sonny Larsson, Tommy Claesson,
Inger Söderberg och Jenny Fogel.
§1 Dagordning
• Godkändes
§2 Ekonomi
• Sonny redovisade nuvarande ekonomi.
•

Vi får 15000 per år i bidrag för julbelysning. Tommy pratar med Aldenhamns om de kan
göra jobbet för det. Annars upphandlar vi ny.

§3 Nattvandring
• Nu är det 20 st som går. Mycket som händer i samhället. Det kommer vara två möten nästa
vecka med information. Hoppas kunna stävja oroligheterna med samarbete med fältgruppen
och fritidsgården.
§4 Västra stranden
• Visning av tomterna den 1.a september. 7 st intressenter på plats. Även 1 intressent på
hyreshusmark. 2 tomter 100 kr/m2 som inte är markberedda och 7 st 200 kr/m2 som är
markberedda. En lyktstolpe vid cykelvägen är av. Tommy undersöker när det ska åtgärdas.
§5 Höstens aktiviteter
• Teater Kolonien är inställt
•

barnteatern 18.e september är också inställd på grund av för hög lokalhyra. Eftersom vi
skulle behöva vara i stora lokalen i Braåsgården.

•

Filmvisning väntar vi med.

•

Julfest väntar vi med.

§6 Krissamverkan
• Vi har ett underlag skrivet hos Ingela. Vi kommer renskriva den och skicka in den efter
hösten.
§ 7 Brevlåda, dekal, nyckel
• Braåsgården meddelar Sonny när post kommer. Dekal är uppsatt. Nyckel finns hos berörda.
Vi kan därför adressändra till Sjösåsvägen 15.
§8 Städning av vår lokal, schema
•

Ingela städar i veckan. Tommy köper en dammsugare till lokalen.

•

Ingela gör ett schema för varannan vecka och skickar ut.

§9 Övrigt
•

Vidinge hem har lagt ut förfrågan om intressenter för nya lägenheter på Kolarevägen.

•

Skolan har en tf rektor Cecilia Wenner för åk 4-9. För F-3 Linda Erlandsson.

•

Elljusspåret ska skötas och röjas av kommunen.

•

Belysning på gamla banvallen har man jobbat med.

•

Avtal för badplatserna hur gör vi med detta?

•

Avtal campingen hur gör vi med detta?

•

Hålet vid badbryggan är kvar. Det är bättre än föregående år men inte helt bra. Svårt att få
ordning på det på grund av strömmar.

•

Ångbåtsbryggan, vårt avtal om skötsel är uppsagt. Kommunen kanske kommer diskutera
skötseln med oss. Vårt ansvar sträcker sig till september 2022.

Mötet avslutas.
Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

