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1. Föregående protokoll:  

a) Byavandring 

b) Sandslottstävling: 7 lag, avancerade byggen, vissa med stora förberedelser. Bra 
genomförande. Vi ser över marknadsföring och annonsering till nästa år.  

c) Bastun: 

1.c.1. Dammsugare på plats, munstycket behöver kollas. Mona fixar.  

1.c.2. Proppar och lampor saknas – utestår 

1.c.3. Regler- utestår  

1.c.4. Grillgaller på plats 

d) Utskick - klart 

e) Ang ljudanläggning: bordläggs 

f) FÖP: tiden för svar har nu gått ut 

g) Paddling o långfärdsskridskor: Sara kollar upp 

 

2. Summering övriga aktiviteter i sommar: 

a) Midsommar: lyckat, många deltog, inga utöver styrelsen m familjer deltog i klädning av 
midsommarstången.  

2.a.1. inför nästa år: ny stång, slå gräset på hösten för att minska arbetet på våren, slå 
ihop klädning och dans. Börja med fika, lekar och klädning samtidigt och sedan ca 
45 min in ha dansen. Byalaget lövar och ställer dit blommor dagen innan. 

b)  Simskolan: 10 deltagare, kallt men bra. Tydligare inbjudan och instruktion nästa år - 
bör göras gemensamt med ASLS.  

c) Vi uppskattar de egna initiativen med sim- och löparlopp! 

d) Vi noterar också en ökning i anv av bastun - roligt! Känns att byn har hittat dit.  



  
 

 

3. Bryggan: 

a) Betongdelen samt övergången till bryggan bör ses över till nästa gång. Byalaget 
kontaktar kommunen. Grön matta? Björn. 

b) Flotten bör tas upp och renoveras. Li och Tobias ansvarar. Övriga hjälper till. Björn J 
har historik om upptagning. Li sammankallar. 

 

4. Tennis: Camilla har varit i kontakt med Anders Kjellström ang vad som behöver åtgärdas 
och har enats om upphängning dörr, nät samt sprickor i asfalten. Vi bordlägger sprickorna i 
asfalten men går vidare med övriga. Anders tar fram offert och fortsätter dialog med Camilla. 

 

5. Höstens aktiviteter: 

a) Flottupptagning snarast 

b) Reflexvandring i november 17/11 kl 17. Sara ansvarar. Li gör anslag, Camilla fixar 
grillar och västar samt annons på Facebook. Sara har reflexer. Vi tänder grillar o 
marschaller. Samling byalaget 1630. 

c) Julaktivitet? Vi stämmer av med föräldraföreningen. Tobias ansvarar. 

d) Förslag aktiviteter: 

5.d.1. Matlagningskurs 

5.d.2. Skördefests och plantbytardag, ta med det du har och byt mot något du önskar 
dig. Nästa höst. 

e) Bakluckeloppis 

f) Tipspromenad - tillsammans med de andra föreningarna i byn. Hur göra med 
smartphones? 

g) Open garden  

h) Fest - hur då? Självkostnadspris? Knyt? 

i) Föreläsningar; Erik Andersson, McFie, Loket,  

 

6. Boka höstens möten: 

a) 29/10 kl 19 hos Mona. 

 
 
 
 
 
 
 
Camilla Nilsson                                                                   Sara Friberg 
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