
20120329  Möte Samhällsnämnden    

 
Plats: Skidstugan 

Närvarande: Lisa Karlqvist,  Roland  Fredriksson,  Lucas Lund, MayBritt Eriksson  

 

Kallelse genom Lucas som mailat alla i styrelsen. 

 

1) Protokoll 

Får önskemål av Roland att jag skriver ut alla protokoll på papper och samlar de i en pärm. 

Dawut ska visst ha äldre protokoll så vi ska samla alla protokoll från möten i en och samma 

pärm. 

 

2) Café 18/4 

Kristina har fikat och vi står fast vid tidigare beslutat datum trots att det är aktiviteter i 

Vindeln också. Runa vill inte bli uppvaktad på Cafeét. MayBritt fixar blommor åt Runa till 

hennes födelsedag den 28/4. 

Lisa fixar musikunderhållning från Folkhög, vi ersätter de med bensinpengar samt bjuder de 

på fikat. 

Lucas kollar med Ewa om det finns mikrofon och förstärkare på plats för underhållningen. 

Lucas och Lisa fixar reklamblad och sätter även in annan information på det bladet. Vi 

kontaktar Anneli så hon kan dela ut reklambladen. Lucas skriver ut de. 

Vi har då styrelsemötet direkt efter fikat som senast. 

 

3) Valborgsbrasan 

Den 30/4 kl 20.00 tänds brasan vid lekparken i Hällnäs i vanlig ordning. Vi ska skriva på 

hemsidan, facebok och sätta upp skyltar om att det går bra att föra brännbart material till 

brasan. Roland kollar med skoterklubben angående försäljning av grillade hamburgare. 

Vi diskuterar om underhållning, eventuellt om man kunde låna musikutrustning från 

Fritidcentrum i Vindeln och ha med en cd-skiva med vårmusik och allsång? 

 

 

4) Campingen 

Roland ska kontakta Rolf H och Nils-Erik S angående att koppla på strömmen till stugorna 

och toaletterna. Roland har fått förfrågan om att få arrendera Campingen i sommar. En man 

vid namn Christoffer är intresserad som går just nu utbildning inom turistnäring. Efter de 

senaste arrendatorerna så är vi skeptiska till att hyra ut i dagsläget. Vi vill få ordning på 

Campingen det är kvar en hel del att fixa innan vi kan arrendera ut Campingen. 

Vi måste få ihop en instruktion om hur man sköter allt det praktiska innan vi kan starta upp 

campingen. Det behövs en hel del utrustning till stugorna samt uppmålning osv. 

 

5) Bankaffärer 

Bankkonton är öppnade för seminariumet och järnvägsstationen. Fattas stadgarna för 

Samhällsnämnden än vilket Roland fått fram. 

Dawut behöver komplettering för att kunna betala fakturor via kort på Samhällsnämnden. 

Roland skulle se vad det är för behov som behövs för detta. 

 

 

 

 

 



6) Årsmöte 

Vi kan inte ha årsmöte förrän det är gjort ett bokslut, Vi hoppas ha detta klart till början av 

juni månad. Som det ser ut så blir det omval av samtliga avgående i styrelsen. Gustav Sjöstedt 

– nyinflyttad Hällnäsbo är intresserad av att bli aktiv i samhällsnämnden. Roland säger att han 

kan sitta 1 år till som ordförande och vill sedan avgå. 

 

7) Halloweendansen 

Dags att börja planering av dansen. Vi diskuterar tidigare funderingar kring att låta t ex HIFK 

ta ansvaret för dansen. Har vi råd att mista den intäkten? Men finns det då folk som orkar och 

vill ställa upp med anordnandet av allt runtokring. Delade meningar om detta. Dags i alla fall 

att börja boka orkester. 

 

8) Bakluckeloppis nere på campingen 

Förslagsvis ha detta den 7/7 en lördag mellan 10-14. 

Vi tar upp mer om detta och hur det anordnas på nästa styrelsemöte. 

 

9) Städdagar 

Byns städdag blir i år den 15/5 kl 18.00 vi samlas vid skidstugan, eftersom Fräslningsarmens 

lokal har en vattenskada. Vi bjuder städarna på varmkorv vid skidstugan. 

Städning av Campingen blir den 9/6 mer om detta på nästa styrelsemöte. Eventuellt ha en fest 

för de som städat på skidstugan med grillning på kvällen. 

 

 

 

Nästa möte den 18/4 2012  kl 20.00 på Folkets Hus i Hällnäs direkt efter Cafeét. 

 

Blivande aktiviteter: 

18/4 Cafe, 30/4 Majbrasa, 12/5 Seminarium, 15/5 Städdag, Årsmöte (datum ej fastställt), 

9/6 Campingstäddag, 16/6 Kakfestival, 7/7 Bakluckeloppis 

Samt helgerna i juli utställning på Järnvägsstation 

 

Vid pennan Lucas Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


