
Möte Samhällsnämnden   31/5 2012  

 
Plats: Skidstugan i Hällnäs 

 

Närvarande: Lucas, MayBritt, Roland, Moa och Dawut 

 

Kallelse genom Lucas som mailat alla i styrelsen. 

 

1)  JVG 

Den 30/5 var det städdag på Järnvägsstationen, gruppen varit i kontakt med kommun 

angående WC och avlopp och sopor, om de skulle stå för den kostnaden, vilket ej är klart i 

dagsläget. 

Det blir utställning i år i 4 helger från den 7/7 lördagar och söndagar 12-16 

 

2) Städdagen i byn 
Ca ett 20-tal kom på städdagen, några kom till skidstugan vid 19.30-tiden för att äta korv med 

bröd och då var det bortpackat och tomt på folk, så vi ska komma med information till nästa 

gång med klockslag för fikaservering så alla kan komma. T ex samlas för städning kl 1800 

fikaserverning 19.30, så får de som vill komma på fikat och städa mer efteråt om så behövs. 

 

3)Städdagen Campingen 

Nils-Erik fått information om elen och han ska kolla in eldragningar och koppla in elen. 

Sedan ska vattnet kopplas på också när frostnätterna är förbi förhoppningsvis. 

Lucas skyltar upp om städdagen samt skriver in det på hemsidan och på facebook. Kolla med 

Linda om hon vill laga maten som förra året till städdagen, Lisa kanske kan kontakta henne 

om detta alternativet är korv med bröd annars. 

Det behöver målas, krattas och gås igenom inventarier i stugorna för att fastställa vad som 

behöver köpas in. 

Vi har fått två toalettstolar ifrån Lars-Åke i Hjuken till Campingen. 

Vid mycket hög vattennivå så får vi skjuta fram städdagen, men då måste någon vara nere vid 

Campingen och informera om att det är inställt. 

 

4) Skyltar 

Vi behöver 4 skyltar med ”Välkommen till Hällnäs” efterlysa om det finns någon som vill ta 

på sig detta och göra dessa skyltar. Vi gör en efterlysning på hemsidan samt på Facebook. 

 

5) Blommor i centrum 

Roland ansvarar för att vi ska få planterat blommor i krukan i parken i centrala Hällnäs innan 

midsommar. 

 

6) Gräsklippning 

Vi har ansvaret för parken i centrum, parken vid Moa, lekparken, Campingen i år och Roland 

har köpt en ny uppsamlare. 

 

7) Backluckeloppis 

Den 7/7 som vi  tidigare bestämt så blir det loppis nere vid Campingen, vi skyltar upp och 

informerar om detta via facebook och hemsida och det blir ingen som behöver boka eller 

annat ansvar. Om möjligt så kan vi eventuellt ha någon som grillar och säljer det nere vid 

Campingen. 

 



8) Informationsblad 

Skriva ett informationsblad om kommande aktiviteter samt delas ut med VK (Anneli) 

 

9)Kassaredovisning 

Kassarapporten/Deklaration är ej klar än, årsmöte flyttas till hösten. Eventuellt måste vi ändra 

stadgarna eftersom ekonomiska redovisningen inte är klar innan april som det står i stadgarna. 

Vi ska ju inte behöva ha två årsmöten per år. 

 

10) Verksamhetsberättelse 

Skriva till årsmötet verksamhetsberättelser angående seminariumet om TBC samt 

Järnvägsstationen och vad vi gjort i Samhällsnämnden. 

 

11) Hoppborg 

Hyra Hoppborgen till JVG för premiären 7/7 – 8/7 Roland fixar detta. 

 

12) Bagarstuga 

Nu är en tall fälld och riset efter tallen ska transporteras bort och städas undan, samt att 

bagarstugan ska i sommar flyttas upp till skidstugan. 

 

13) Skrotbilar 

Roland informerar om att skrotbilar som står på kommunal mark nu ska kunna flyttas bort så 

vi har förhoppningarna om att det blir färre skrotbilar i byn. 

 

Nästa möte den 28/6 kl 1900 i Skidstugan 

 

Vid pennan Lucas Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


