
Styrelse möte den 14 september 2021 

Klubbstugan Bokliden 

1. Victor hälsar styrelsen välkomna 

2. Närvarande Morgan, Lena, Åsa, MaFas, Victor, Clara och Ann 

3. Vi har i dagsläget 138 betalande medlemmar 

4. Skötsel avtalet med kommunen är uppsagd och undertecknad av ordförande. Samhällsföreningen står 
för skötsel tom 31 dec 2022. 

5. EO möte med Kalle Posse representant för Hemhagen har ägt rum. Där informerade Kalle om 
Hemhagens planer för Liatorp. De vill bygga hyreslägenheter, 3:or och ev några 2:or, men intresset styr. 
Det kommer aO bli marklägenheter, där man har en egen liten trädgård. Hemhagen ska träffa 
kommunen och tala med berörda poliUker och tjänstemän. 

Vi från styrelsen ser deOa som enposiUv utveckling för byn.  

6. Styrelsen kommer aO kontakta kommunen för aO diskutera detaljplanen för deOa område, kontakt är 
även tagen med Marcus på Ica och den detaljplan som finns för affärens område. 

7. 9 Okt kommer MaOsons blommor aO ha försäljning vid medborgarhuset mellan kl10-14. 
Samhällsföreningen kommer erbjuda våfflor Ull försäljning. 

8. Styrelsen kommer aO bevaka och påtala för kommunen aO avsmalningarna på växjövägen ej är 
Ullräckliga och aO dessa bör förbäOras. En dialog med vägförvaltningen tas igen. 

9. Höststädning av Hjärteparken kommer aO ske i november, återkommer med datum. 

10. Lyckans höjd, styrelsen kollar hur mycket som behövs röjas inför vintern. 

11. Tusen lyktor kommer aO arrangeras i Hjärteparken i november, återkommer med datum och upplägg. 

12. Morgan ber kommunen aO skicka en faktura för lekplatsen. 

13. Inter Ikea har betalat det beviljade bidraget Ull föreningen. 

14. Styrelsen ser fram emot aO kunna delta vid den kommande julmarknaden. 

15. Inför årsmötet i mars kommer aol årets upplägg med representant från vår närpolis och informaUon 
kring grannsamverkan aO genomföras, om situaUonen med Covid.-19 fortsaO är god. 

16. Nästa möte den 5 oktober kl 18,00 på bokliden. 

                                          Vid protokollet Lena Söderlund 


