
Möte Samhällsnämnden   6/9   2012  

 
Plats: Campingen i Hällnäs 

 

Närvarande: Lucas, MayBritt, Roland, Christina och Anneli 

 

Kallelse genom Lucas som mailat alla i styrelsen. 

 

 

1)  Årsmötet 

Preliminärbokat till den 7/10 kl 18.30 måste först checka av med kassör om revisionen är klar. 

Information om årsmötet kommer att skyltas i byn samt med i informationsblad som delas ut i 

samband med information om ”Loppis”. 

 

 

2) Loppis 
Anneli och MayBritt har ansvar för Loppisen. Anneli pratar med Viforema om att få tryckta 

flygblad på detta och de delas ut med morgontidningen samt ringer Vindelnbladet om annons 

för detta.. 

Samhällsnämnden ansvarar för Cafe på Loppisen och Christina kollar med Unni om de 

gemensamt kan sköta om Cafeet. Vi tillsammans bakar ihop fikabröd och Christina kollar om 

Christel Karlsson kan baka mjukkaka till detta. Vi kommer att ha bullar, långpannekakor samt 

att Lars bakar en långpanna med LCHF-Glutenfritt fika. Vi räknar med att ca 150-200 

personer fikar och planerar för detta.  

Lucas sätter in annons om detta på VK och informerar via facebook och hemsidan. Anneli 

mailar Lucas om vad som ska stå i annonsen. 

Loppis blir den 27/10 kl 12-15 

 

 

3) Dansen 

Vi diskuterar fram till att det finns inte folk som kan ställa upp ideellt på dansen och vi lämnar 

över dansen till andra. HÅS har blivit tillfrågade av Roland och de sa sig inte ha intresse för 

detta. Roland kollar igen med de om detta. Christina pratar med Krister på hotellet om de vill 

ta hand om hela dansen. Om inte varken HÅS eller Hotellet är intresserad så får vi diskutera 

fram alternativ. Det är mycket arbete inför och arrangemang för dansen och det ger inte 

mycket pengar så bra om någon annan kan ta det. 

 

 

4) JVG-gruppen 

Bostadsstiftelsen i Luleå har kommit med önskemål om att få hyra två elstolpar med 

motorvärmare som är på dygnet runt. 

En av stolparna har troligen blivit påkörd av en buss? 

 

 

5) Stimavgiften 

Roland ser till att avgiften på ca 4-5000,- blir betald. 

 

 

 

 



6) Campingen 

Fortfarande ingen el inkopplad – det är inskickat papper om det till Vattenfall så vi inväntar 

svar om att det är OK. 

 

 

7) ”Big Papa” 

Herr Bergström även kallad ”Big Papa” har varit i kontakt med Roland tidigare angående att 

få använda  Campingen. Nu har han ringt igen och vill gärna ha ett svar på om det är 

möjligt/omöjligt. Vi bjuder in honom på nästa möte så han får presentera sin ide och vilka 

planer han har. Därefter kan vi i styrelsen prata igenom om detta är något eller inte. 

Lucas bjuder in honom till nästa möte 26/9 kl 18.00 

 

 

 

8) Mötestider 

Då ordförande jobbar torsdagkvällar så kom förslag om att flytta mötet till onsdagar kl 18.00 

istället. 

Nu är det ju så att det finns väl knappast nån tid som passar alla men vi försöker att flytta 

mötet till onsdagar kl 18.00 

Sekreteraren skickar som vanligt ut mail med kallelser. Önskemål om att få svar från samtliga 

om man kommer eller ej kommer så man vet om det är nån ide att ha möte. 

 

 

 

 

 

Nästa möte den 26/9kl 1800  i Skidstugan 

 

Vid pennan Lucas Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


