PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2019-05-16
Föregående protokoll
Lindegårdsnytt., förfrågan har ställts till intressant person att intervjua, har eventuellt två på
gång.
Aktiviteter
Inför Loppisen, fixa en karta med alla deltagande fastigheter som sedan läggs upp på webben
och FB-grupperna och sätts upp på anslagstavlor. Samt informera i FB-gruppen och på
webben att kartor även finns på anslagstavlorna.
FB-gruppen: "TIPS! Häng upp en röd ballong vid infarten så att ni blir lätt igenkännbara!"

Örby villaförening har haft loppis och använt vimplar med sin villaförenings symbol, kontakt
har tagits för att kolla upp var de har införskaffat vimplarna. Kan tillägga att vi fick svar efter
att Loppisen hade ägt rum. Beroende på hur vi arrangerar loppis kommande år beställer vi
eventuellt vimplar.
Ekonomi
Antal betalande medlemmar: 209
Webbredaktionen
Webbredaktörerna lägger upp kartan inför loppisen och informerar m.m.
Lindegårdsnytt
Nästa nummer runt den 10 juni. Manusstopp den 2 juni.
Kontakt har tagit med person för intervju. Ta bilder under loppisen för FB, tidningen och
webben, roligt om någon kan be fotografera och skriva ihop något från loppisen.
Kort information om Dahlia-trädgården.

Information om att det finns en hjärtstartarenhos familjen Uggla på Kålgårdsvägen.

Rapport från arbetsgrupperna
Inga uppdateringar om vad som sker i höst. Eventuellt kommer den första detaljplanen för
Slakthusområdet nu i höst. Trafiken vid Lindeskolan: polisen har haft en insats med
poliskontroller flera dagar.
Grannsamverkan
Inbjudan har gått ut till grannsamverkansmöte den 6 maj. På grund av för dålig uppslutningen
ställs evenemanget in, nytt försök i höst i stället.
Det är nu klart med ersättare till vakant grannsamverkare i ett område .
Övriga frågor
Börja fundera på datum för höstaktivitet som vi tar upp på höstens första möte för vidare
planering men även via mail. Förslag om aktivitet i Dahliaträdgården med visning av dahlior
eller guidad tur av representant från Hembygdsföreningen

Mötet avslutas
Nästa möte
Nästa möte blir kl. 19.00 den 22 augusti.

