
20111124  Möte Samhällsnämnden    

 
Plats: Lars Kiropraktiklokal 

Närvarande: Lisa Karlqvist, Anneli Öhman, Roland  Fredriksson,  Lucas Lund, MayBritt 

Eriksson och Moa Hedestig. 

 

Kallelse genom Lucas som mailat alla i styrelsen. 

 

1) Nyinflyttade 

Vi diskuterar huruvida vi ska välkomna nyinflyttade i byn, vi ska bjuda in de på Cafeet som vi 

ska ha i januari, de nyinflyttade inbjudes personligt. 6 välkomstkorgar är beräknade. 

Samtidigt avtacka de som avgick i styrelsen 2010 (Kristina K och Veli-Matti P). 

 

2) Bingo 

Lisa kollar med Sture A. om Kamsjö vill ha bingo hos oss i byn. 

 

3) Uppdatering och information 

Vi ska efterlysa på hemsidan företag, föreningar, samt annat som är av intresse på hemsidan, 

det ska uppdateras till dagens aktuella information. 

 

4) Kaffebryggaren 

Den som lånar Samhällsnämndens bryggare ska återlämna den, Lisa säger att det går bra att 

förvara den hos henne, de som lånar bryggaren ska lämna deponi - på förslag och i dagsläget 

finns bryggaren på Folkets Hus. 

I framtiden ska vi kunna eventuellt förvara saker på Järnvägsstation så att saker ej är utspridda 

i byn hos privatpersoner. 

 

5) Café 

Anordna Cafe i januari, en kväll ca 18.00 – 20.00. Kristina H. fått förfrågan om detta och när 

vi får ett datum så ser Lucas och Lisa till att det trycks upp ca 100 A4 reklamblad som klipps 

itu och vi bjuder in nyinflyttade med namn på inbjudan. Delas ut av Anneli. 

 

6) Ekonomi 

Vi behöver köpa en ny gräsklippare, revision av ekonomin kostar ca 3-4000,- det måste göras 

en deklaration. 

 

7) Arbetsgrupp angående Järnvägsstation 

Vi beslutar att det ska bildas en arbetsgrupp under Samhällsnämnden som ansvarar för JVG. 

Förslagsvis Ewa R, Håkan J samt May-Britt E är med i den gruppen, det ska öppnas ett 

underkonto med egen ekonomi för den gruppen. 

 

8) Luelåtåget 

Kommer ej att stanna i Hällnäs, det är redan gjort beslut på detta, däremot kan man göra en 

skrivelse och påpeka önskemål om detta. 

 

9) Försäkringar 

Vi måste försäkra JVG – kan ha samma slags försäkring som vi har i dagsläget på 

Campingen. 

 

Nästa möte den 26/1 2012  kl 19.00 i Skidstugan 



 

Vid pennan Lucas Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


