
Protokoll Styrelsmöte i LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENING 
Datum och tid: 2014-05-08 kl 19.30
Plats: Lillängsvägen 14

Närvarande
Anders Wirström
Mats Ahlsén
Ulf Kölzow
Kerstin Mattsson
Stina Thörnelöf
Inger Nordlund

Noteringar

”Nacka ska bygga stad”. Av denna anledning bjöd kommunen den 6 maj in intressenter till 
informationsmöte. Några beslut togs inte och det var inte heller syftet med mötet.

Kommunen kommer att hålla 4 st möten med olika områden på Sicklaön under våren. Syftet med 
mötena är att intressenter ska ha möjlighet att påverka kommande bebyggelse, förtätning och 
bevaka grönområden, vattenområden etc (s k Ekosystemtjänster) på Sicklaön. Inger Nordlund 
deltog i kommunens möte från Lillängens egnahemsförening. Inger presenterade övergripande 
information från dettamöte vid dagens styrelsemöte.

Styrelsemötet föreslog hur vi ska gå vidare med denna fråga; 
1) Lillängen skapar en EKO-grupp i Lillängen som är med och bevakar Lillängens intressen och driver 
dessa frågor mot/via kommunen och visar att vi är intresserade. Tas upp på årsmötet.
2) Gruppen förädlar förslag som Lillängen prioriterar

Frågor från föregående protokoll
 Styrelsen uppmanas bevaka kommande 100 åringar i föreningen.
Mötet: Föreningen bevakar aktuella datum och uppvaktar. I maj och september har vi två 
uppvaktningar att bevaka. 
Information om vilken utrustning som finns i föreningen ska tas fram.
Informationssektionen tar fram information. Ulf har en inventarielista som ska skickas till 
informationssektionen för publicering på hemsidan.

Inför Årsmötet
Kräftskivan: Kontakt måste tas med de grannar som erbjudit sig att ordna Kräftskivan. (Anders 
W)
Mail till samtliga sektioner att de måste inkomma med Verksamhetsrapport inför årsmötet. 
(Kerstin)
Kassören måste göra en revision tillsammans med revisorn och inkomma med revisionsrapport. 
Måste vara klart i början av augusti. (Kerstin)
Kallelse till årsmötet ska delas ut kring 15 augusti via inbjudan i brevlådor.
Separat möte med Valberedningen måste sättas upp under maj

Mötet förtydligar att Lillängens egnahemsförening inte tar ställning i val av leverantör av 
kommande fibernät. Det är varje fastighetsägares ansvar att själv välja leverantör.

Övriga frågor
Tältbokningar: Flera bokningar av parttälten finns noterade i juni. (Ulf)



Nästa möte måndag 11 augusti. Kallelse kommer.

Vid protokollet
 Kerstin Mattsson


