PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2019-04-17
Föregående protokoll
På årsmötet uppkom synpunkter om problem med papperskorgar, att locken
åker upp eller lämnas öppna av både människor och djur, så innehållet
hamnar utanför papperskorgarna. Styrelsen skickade en kommentar till Tyck tillappen och har nu fått svar. Man kommer att titta närmare på ärendet och
överväga att byta ut papperskorgarna till bättre modell med tyngre lock.
Aktiviteter
När det gäller Våraktivitet, har det inkommit förslag på bland annat
garageloppis. Lappar sätts upp, med karta som visar var loppis finns. Tanken är
att loppissugna går en runda runt området och shoppar. Folk anmäler sig, talar
om var de bor och vi fixar en karta. Tidpunkt förslagsvis 25 maj eftersom även
Årsta har loppis då. Vi skapar en arbetsgrupp för vår-aktiviteten ”garageloppis”.
Alternativt knytkalas/picknick i en park.
Eller varför inte en bakverksbuffé. Vem har bakat bästa kakan? Kanske bjuda
in någon i familjen som driver Enskedeparkens bageri som domare?
Vandring med Hembygdsföreningen? Förra vårens historiska vandring var
populär och det var många som inte fick plats då, så "Favorit i repris". Vi
kontaktar guide från Hembygdsföreningen om han är tillgänglig och har
möjlighet att guida någon dag i vår eller höst, förslagsvis en vardags-kväll.
Vad gäller vår-/höstaktivitet: Kolla med Gamla Enskede och Enskedefältet när
de ska ha sina ”dagar”, så att aktiviteterna inte krockar.

Ekonomi
För närvarande har föreningen 180 betalande medlemmar (av 347 hushåll) ,
vilket är lite mindre än i slutet av förra året. 19 stycken medlemmar har
dubbelbetalat.
Vi kommer att lägga upp påminnelse om att betala medlemsavgiften i FBgruppen och

går samtidigt igenom medlemmarna

i gruppen, samt

information i gruppen och på webben om att det finns flera som betalar
dubbelt. "Misstänker du att du har betalat dubbelt, kontakta Ann-Cathrin på
acwinsnes@gmail.com".
Webbredaktionen
Vi kommer att lägga upp information i FB-gruppen om att intresse har visats för
att "plogga", plocka skräp och jogga, det går bra att plocka skräp och
promenera också. Förslaget kom upp vid årsmötet och i just det här fallet var
det en pensionär som visade intresse, men alla är naturligtvis välkomna att
hjälpa till.
Lägg till Tyck till-appen under "Nyttiga länkar" på webbsidan.
Lindegårdsnytt
Har fått nya intressanta förslag på person att intervjua inför nästa nummer.
Nästa nummer av Lindegårdsnytt kommer i början av juni, med manusstopp
den 2 juni.
Rapport från arbetsgrupperna
Styrelsen har blivit kontaktad gällande trafik-/felparkeringsproblemen runt
Lindesskolan, samt störande kvälls- och helgaktiviteter. Detta har tagits upp
men styrelsen är överens om att inte driva det här vidare. Efter att styrelsen
tagit emot dessa synpunkter har Polisen gjort flera insatser några morgnar för
att styra upp trafik-/felparkeringsproblemen.

Grannsamverkan
Ny kontaktperson på polisen för månadsrapporterna, viss förändring av
upplägget.
En grannsamverkare vill sluta och har föreslagit en ny samverkare. Eventuellt
behöver kartan för samverkarna ritas om lite med anledning av detta.
Grannsamverkansmöte den 6 maj.
Nästa möte
Nästa möte blir den 16 maj.

