
Protokoll styrelsemöte LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENING
Torsdag 20 nov 2014 
hos Rufus Ekberg på Lavalvägen 

Närvarande: 
Leif Johannesson, Rufus Ekberg, Anders Wirström, Fredrik Öst, Mats 
Thörnelöf, Åsa Westberg (delvis),  Anna Hernek 

1. Mötet öppnat

2. Bryggbygget: Rufus har talat med Örjan Sandahl som har lovat bistå Karin i 
frågan. 
Vi bjuder in Örjan till nästa styrelsemöte. 

3. Verksamhetsplan för 2015 : 

Valborgsbrasa med fiskdamm mm: Åsa Westberg ansvarig tillsammans med 
Josefin Svensson och Anna Rambe, som försöker hitta fler som kan hjälpa 
till. 

Kräftskiva och årsmöte blir lördagen den 29 augusti 
Årsmöte kl 16, tältresning mm dessförinnan. 
Kräftskiveansvarig ska bl a se till att tältet reses och att bandet för kvällens 
musik bokas i god tid. 
Vi anstränger oss alla att hitta en ansvarig - än finns ingen frivillig! 

Lillängsloppet sker lämpligen samma dag, nån timme före årsmötet. Ninette 
Edelgren har anmält intresse för att ordna. 

Julaktivitet? Vi avvaktar årets  julevenemang och tar upp frågan vid ett möte i 
vår. 

Föreningens ambition är också att lösa bryggfrågan under 2015 

Lekplatserna: Den på Moränvägen hålls i skick tack vare att Elin Öst då och 
då tar kontakt med kommunen och begär att få sanden påfylld, gungorna 
lagade osv. Bäst resultat har hon fått när hon loggat med e-legitimation 
och kryssat i rutan för ”återkoppling önskas” . Föreslogs att vi ska ha 
några rader på hemsidan om detta, Fredrik mejlar Mats om det .

4. Suppleanter: Två suppleanter klara: Leif J (Trafik/Nacka bygger stad) samt 
Mats/Anders (Info). 
Trivselsektionen ska utse en suppleant inom sig liksom Fiske/Skog/Bygg. 



Mats mejlar till berörda så att suppleant-namnen finns klara till nästa 
styrelsemöte 15 januari.

5. Valberedningen - vi fortsätter med all kraft att försöka hitta representanter 
till valberedningen.  

6. Nacka bygger stad: 
Info-ansvarig på kommunen villig att träffa oss, Leif bokar ett möte och kallar 
styrelsen samt arbetsgruppen.  (Och det gick fort, i skrivande stund redan 
bestämt att Mötet med Nackas stadsutvecklingsstrateg Klara Broryd-Palmberg 
blir onsdag 26 november kl 19 i Stadshuset) 
Vi siktar sen på ett medlemsmöte i slutet av januari, i god tid före remisstidens 
utgång. 

7. Nästa styrelsemöte 15 januari kl 19 , hos Anna och Mats på  Fjällstigen 29. 

Vid protokollet 

Anna Hernek 


