
 

Styrelse möte den 18 augusti 2020 

Klubbstugan Bokliden 

1. Victor hälsar alla styrelsemedlemmar välkomna .Alla i styrelsen närvarande. 

2. Vi har just nu 124 betalande medlemmar. 

3. Åsa och Clara hade ett möte med Elinor på gatukontoret . De är positiva till vårt förslag med 
linjemålning utmed Växjövägen, men kommunen har inget avtal med någon firma som målar 
linjer, nytt avtal kommer att tecknas senare i höst/vinter. Hon ser också en möjlighet till en 
liten stig igenom skogsdungen som ligger vid korsningen där Bykrogen och Ica finns.  Det är upp 
till styrelsen att röja sly och buskar samt att anlägga en mindre grusväg. 

4. Morgan tar åter kontakt med Ingela Thulander angående lyktstolpsbelysning, vi har tankar på att 
utöka julbelysningen. 

5. Clara har varit i kontakt med en politiker angående trafiksituationen kring Bykrogen och Ica. 
Korsningen Växjövägen och Bergkvistavägen. 

6. Styrelsen träffas några vid lekplatsen och några vid Hjärteparken på torsdag den 27 aug. För att 
fräscha upp ytorna och ev. se över belysningen i trädet. 

7. Victor ansvarar för att skylten mot Virestad krysset kommer iordning igen. 

8. Emil ansvarar för att trädet vid lekparken ses över. 

9. Irene sköter planteringen vid Hjärteparken utomordentligt bra. 

10. Victor gör en uppföljning med SSAM angående återvinningsstationen, även Ann tar kontakt med 
Eva Ballovare angående återvinningsstationerna. Vi vill få information hur deras tankar går nu 
när vi går över till 4-facks tunnor. 

11. Skötseln av Lina stuga fungerar bra. 

12. Morgan tar kontakt med Simon angående trädet vid gamla mejeriet. 

13. Loppisrundan gör ett uppehåll pg a Covid 19 situationen. 

14. Tusen Lyktor som uppmärksammar Barnkonventionen kommer att ske lokalt detta år. Lena sköter 
kontakten med förskola och skola. Ljusfestivalen sker i slutet av november. 

15. Morgan har uppdaterat uppgifterna till kommunen. 

16. Nästa möte 16 sept kl 18.30 på Bokliden. 

Var rädda om varandra och håll avstånd 

önskar vi från styrelsen 


