
!
PROTOKOLL !
Lillängens Egnahemsförening !
Styrelsemöte den 28 april 2015, hos Anders Wirström på Lillängsvägen !
Närvarande: Rufus Ekberg, Åsa Westberg, Leif Johannesson, Anders Wirström,  Mats 
Thörnelöf,  Mats Ahlsen,  Anna Ahlsen-Hernek  !!
1. Mötet öppnat !!
2. Valborg: Åsa har ordnat tillstånd hos kommunen och polisen (kostnad 700 kr) samt 
ordnar vatten från brandkåren. Dessutom vill en representant fr kommunen inspektera 
eldplatsen senast tre dagar efter eldkvällen.  !
Fint om några kommer till berget 1:a maj kl 11 och hjälper till att städa efter brasan! !
Anna Rambe ordnar fiskdamm för barnen, Ninetta E ordnar tipspromenad. !
En ung Lillängen-invånare har frågat Åsa om hen får sälja godis vid elden. Eftersom 
föreningen arrangerar gratis fiskdamm för barnen säger vi nej tack, däremot helt ok om 
hen vill sälja fikabröd till vuxna. !
Vårsångerna: Åsa ger sångtexterna till Örjan som erbjudit sig - lämnar ev t Amy? !
Vid elden kommer ordf Mats Th att påminna om föreningens arbete för att skogen inte ska 
bebyggas samt efterlysa frivilliga till nästa evenemang - kräftskivan. !
Valborgsansvariga ordnar med en skylt där kräftskive-arbetare kan skriva upp sig. !!
3. Årsmötet 29 augusti. !
Kölzows har avböjt att arrangera. !
Musiken fixad - Hasse Persson & co spelar, som sist. !
Vi behöver vara 8-10 pers som bygger tält. Förutom att efterlysa arbetskraft vid 
Valborgsbrasan trycker vi (infosektionen) en lapp och lägger i brevlådorna där vi efterlyser 
frivilliga till både kräftskivan och till valberedningen. Mejladresser till Mats TH, Rufus och 
Anna.   Reservplan för att få en valberedning:  sektionerna får ställa upp. !!
4. Nacka bygger stad:  !
Leif har varit hos kommunen och efterlyst beslutet efter samrådet. Nu finns det och på 
nacka.se kan man se den nya planen. Beslutet blev till slut att kommunen ändå naggar 
Lillängsskogen lite i kanten och planerar för en förskola i hörnet Fjällstigen/Lillängsvägen. !!
6. Info: Föräldrar och barn på Kristallen och i Järla skola genomför en synlig protest mot 
fortåkande cyklister tisdag 5 maj kl 0730. Tomas Holm är engagerad i detta.!
Info: Enl Staffan Lund kan egnahemsföreningens medlemmar få rabatt hos Fredells. 
Föreningen i Duvnäs har 25 % rabatt. Mats Th undersöker. !!
8.  Nästa styrelsemöte måndag 25 maj, hos Anders W igen.!!
Vid protokollet !
/Anna AHlsén-Hernek 


