
  
 

 MÖTESPROTOKOLL VÄSTRA BODARNE BYALAG 

 
Ärende: Styrelsemöte 
 
Datum/plats: 2012-10-22 Hemma hos Björn Dahlin 
 
Närvarande:  Camilla Nilsson     
 Sara Friberg 
 Li Folkesson 
 Mona Tulokas Carlsson 
 Björn Dahlin  
   
  
---------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Informationsmöte om den fördjupade översiktsplanen 
Ett informationsmöte kommer att hållas i Utbildningens Hus i Alingås den 18 april 2013 kl 18.30. 
Därefter kommer samhällsbyggnadsnämnden den 23 april att besluta om hur planförslaget ska se ut som ska 
hållas tillgängligt för granskning under maj-juni. 
http://alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktlig-planering/fop-vastra-bodarna 
  
Det här är angeläget för byn. Vi kommer därför att göra ett flygblad som meddelar tid och plats samt 
vad det innebär och dela ut  i byn i varje brevlåda. 
  
Björn Dahlin författar flygbladet samt printar via Ljuskopia 
Utdelningen hjälps vi åt med. 
  
2. Städdag 28/4 
Vad har vi för tid?? Vi sa 10 i torsdags, men mina anteckningar säger 14. Vi körde 14:00 förra året och 
det funkade ju bra. Vad säger vi??? 14?? 
  
Upplägg: 
Uppmana byn att komma och hjälpa till. Ta med kratta, skyffel, vadarbyxor och fika/korv. 
Byalaget tänder grillen. Skräpet samlar vi ihop och ber kommunen att hämta det. 
  
Arbetsledare: Sara Friberg 
Anslag (FB, anslagstavlor): Camilla Nilsson 
Kol och tändvätska: Camilla 
Skottkärra: Ta med! 
Kontakta kommunen för att köra bort skräpet: Björn Dahlin 
”Stor” kratta för strandstäd (har kommunen en?):  Li kollar 
  
  

 

https://mail.manpowermail.com/owa/redir.aspx?C=5e9566a68b1947328bd092278d3a3159&URL=http%3a%2f%2falingsas.se%2fbygga-bo-och-miljo%2fsamhallsplanering%2foversiktlig-planering%2ffop-vastra-bodarna


  
 

3. Valborg 30/4 
Tillsammans med Föräldraföreningen (FF). 
Anslag: FF 
Tända och släcka brasan: Björn Jernströms bror (Björn J ser till att det blir av) 
För övrigt håller FF i arrangemanget 
Jag och Annette (ordförande FF) skall säga några ord och hälsa folk välkomna. Jag tyckte det var en bra 
idé och kommer samtidigt passa på att göra reklam för Byalaget och nämna vilka aktiviteter som 
kommer att ske under året samt uppmana till att betala in medlemsavgiften. 
Jag kommer också att presenterar er övriga som finns på plats så de får ett ansikte på oss. 
  
4. Nytt bokningssystem 
Jag har fått mail om att det bokningssystemet vi har för bastu och tennis kommer att ersättas med annat 
program 30/6. Innan dess skall vi ha bytt till det nya. Tobias Andersson har fått och mottagit uppgiften. 
  
5. ”Tennisvecka” för barn/ungdomar i byn 
Tobias har en idé om att göra något arrangemang under en tid på försommaren. Ok sa vi andra. Mycket 
bra initativ! 
  
6. Nästa möte  

Camilla skickar separat kallelse 

·        Byalagets årliga utskick – jag skulle uppskatta om någon av er andra vill sätta tänderna i att skriva 
det här. Formuleringen är fri, det skall ge en positiv och informativ bild av vad Byalaget är och står för 
samt innehålla en BG-talong för inbetalning av medlemsavgiften.  
Max 2 sidor, Ljuskopia printar, vi delar ut själva. Se bifogad fil för föregående års utskick. 
Vem önskar skriva ihop det?? 
·        Uppdaterad information om styrelsen på anslagstavlorna – Camilla skriver – Li printar och plastar?? 
·        Bastunyckel skall lämnas in från Henrik Jonsson och lämnas över till Tobias Andersson. Camilla 
kontaktar Henrik. 
 
 
 
 
 
 
Camilla Nilsson                                                                   Sara Friberg 
Ordförande Mötessekreterare 
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