
STYRELSEMÖTEN 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte är: 

Söndagen den 25 september 2022 klockan 11:00 i föreningslokalen, Västervall. 

 

På styrelsemötet den 26/6 2022 diskuterades följande: 

 

Föregående protokoll: 

Lisa berättar om sommar cafét som kommer att bli även i år. 

Det kommer vara öppet tisdagar och torsdagar från 14:30 till 17:00 

Platsen är som förra året på Västervalls dansbana. 

Ekonomisk rapport: 

Kassören har mejlat ut till alla i styrelsen en preliminär balansräkning och även en 

preliminär resultaträkning. Kassörskan rapporterade att de inte hänt någonting 

sedan förra mötet. 

Uppdatera arbetsdagarna: 

Servicebyggnaden är snart helt färdig målad. 

30/7 kommer vi att fortsätta med målning av våran gemensamma byggnader. 

24/9 kommer vi att förbereda in för höst och vinter och kommer att följa den 

mallen vi har. 

Laddstolpar: 

Christer. Jansson Informerade oss om att 2 stycken  företag ska komma ner och se 

på  möjlighet till ladd stolpar. 

Christer ska även kolla upp vad det är för ladd stolpar som Stål rör har, om det 

skulle kunna finns någon möjlighet att hyra in sig där. 

Släpkärran: 

Susanne Hansson i stuga 37 har nu tagit över släpkärrorna. 

Vid problem kontakta henne på nummer 0707531008 

 

Övriga punkter: 

Parkslide växer för fullt på banvallen och i skogen. 

Lisa har kontakt med kommunen om hur de tänker ta hand om de på vallen då 

kommunen står som ansvarig för den. 



Ni som bor ut med skogen och vill ta väck parksliden måste veta hur man gör. Det 

ska tas om hand på ett speciellt sätt och på återvinningsstationen finns särskilda 

kärl där man kan kasta det. 

Detta måste vi vara noga med för de sprider sig så fort. 

Susanne Hansson berättade att de står 4 stycken i kö till 2 parkering. 

Styrelsen diskuterade problemet med fåglarna i träden vid A parkeringen. 

Ett förslag var att klippa ner träden, men då kommer vi ha kvar problemen. 

Ett annat förslag va att fälla alla träden och plantera en häck. 

Men detta får vi lyfta på årsmötet 2023. 

 

Styrelsen diskuterade även en höjning av priset på parkering nr 2. Detta är 

ingenting som kommer hända i år utan iså fall tills nästa års inbetalning av 

arrendet. 

Även en höjning för uthyrning av föreningslokalen diskuterades. 

 

Lamporna på dansbanan och tombolan kommer att bytas ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 


