
Protokoll Lillängens egnahemsförening 2011-10-11

Närvarande: Ulf Kölzov, Anders Wirström, Lotta Karlstrand, Jenny Kölzov, Kerstin 
Mattsson, Mats Ahlsén, Mats Thörnelöf

Plats: Hemma hos ordförande på Parkvägen 11

Noteringar

Ordförande hälsade välkommen

Nya styrelseledamöter presenterades

Vice ordförande: Mats Thörnelöf

Sekreterare: Kerstin Mattsson

Skogssektionen: Bo Eklund

Informationssektionen: Mats Ahlsén, Anders Wirström

Årsplanering

Styrelsen sammanträder (preliminärt): 2011-10-11, 2012-02-21, 2012-05-15, 
2012-08-14

Ev. julaktivitet: 2011-12-11

Valborg: 2012-04-30

Årsmöte, Ev. Sommaraktivitet: 2012-08-25

Bemanning sektions- och aktivitetsansvariga

Det är f.n. svårt med bemanningen för de olika sektionerna. F.n. saknas ansvarig för 
Trafiken, Familjedag, Kräftskivan, Julaktivitet. Diskuterades hur vi kan rekrytera 
grannar till de olika sektionerna. Ett förslag är styrelsen pratar med 3 personer var 
om att delta i föreningens aktiviteter. 



Alla suppleanter är ledamöter i styrelsen, samtliga ska bjudas in till kommande styrelsemöten. 

Trafiksektionen – Sektionsansvarig saknas. Diskuterades de fortfarande aktuella problemen 
på Lavalvägen, Järla Sjöväg och Moränvägen. Frågan är fortfarande aktuell men svår att lösa 
då boende inte är eniga kring problemställningen.  Fråga från kommunen ha kommit om 
Lillängen vill fortsätta med blomlådorna p g a att inga blomlådor ställdes ut i somras. 
Trafikansvarig 

Familjedag: aktivitetsansvarig saknas. Diskuterades om aktiviteten kan utgå alt ingå i 
aktiviteten Kräftskiva. Detta får beslutas i samråd med ny aktivitetsansvarig för Kräftskivan. 

Kräftskiva: Lotta Karlstrand tog sig an ansvaret för kommande år. Styrelsen välkomnar lite 
nytänk för att attrahera fler besökare.  Lotta ska försöka engagera flera i planeringen och 
genomförande av en kommande kräftskiva. Jenny och Kerstin erbjöd sig att hjälpa till både 
med de erfarenheter som finns från tidigare engagemang samt genomförande om så önskas.

Julaktivitet: aktivitetsansvarig saknas. Diskuterades om att eventuellt ställa in aktiviteten i år. 
Om ingen ansvarig hittas inom kort så utgår årets Julaktivitet.

Informationssektionen: Nya ansvariga är Mats Ahlsén och Anders Wirström har ansvarat för 
anslagstavlan, e-postlistan, hemsidan, svara för kontakter inom grannsamverkans.  

Hemsidan behöver gås igenom, uppdateras och kanske föreslås ett nytt innehåll.

Skogsektionen: Ny ansvarig är Bo Eklund. Problem med avtalet kring hur de olika 
skogspartierna skötas. Nytt avtal har kommit från kommunen vilket inte var acceptabelt för 
Lillängens egnahemsförening. I och med att avtalet inte skrevs på så är det nu kommunens 
ansvar att sköta skogsområdena i Lillängen. En ny kontakt med kommunen ska tas i frågan 
Mats T och Ulf.

Valberedning: Valberedning saknas.

Bryggan

Stephanie Worsö på Moränvägen har meddelat att hon har kontakter för att bygga/köpa en 
brygga. Kerstin kan tänka sig att hjälpa till med att hålla samman ett bryggbygge till våren. 
Kontakt ska tas.

Övrig fråga:

Hur ska styrelsearvodet förbrukas? Styrelsen ser över möjligheten att gå ut och äta 
tillsammans.



Nästa styrelsemöte

21 februari 2012

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Kerstin Mattsson


