
Protokoll styrelsemöte 26/2 2014!
Närvarande: Ulf, Maybritt, Björn, Ewa R, Christina, Linda och Folke !!
Försäljning av järnvägsstationen!
Ewa föredrog bakgrunden till försäljningen av stationshuset och att SHN själv måste ansöka för att 
få det avstyckat. Projektledaren på Trafikledaren har förnyat kontraktet, och det åligger nämnden 
att fylla i kontraktet, skicka tillbaka samt skicka in ansökan till Lantmäteriet. Maybritt påtalar att 
kommunen lovat att installera toaletter och Roland har tid avsatt för att ordna detta. !!
Järnvägsgruppen ansvarar för att kontakta kommunen samt Roland för ett möte om stationshuset. !!
Årsmöte!
Nämnden beslutar att lägga årsmötet 30/3 15 - 17:30. !!
* Gustav kollar med Torbjörn om han kan skriva kallelse och om Lucas kan hjälpa till att texta en 
skylt, samt sammanställer verksamhetsberättelsen. !
* Christina ansvarar för att köpa in fika och skriver en text om loppisen som genomfördes och 
skickar till Gustav. !
* Maybritt skriver om järnvägsgruppens aktivitet samt om seminariet som genomfördes. !!
Campingen!
Nämnden talade om campingen och lyfte att rutiner för bokning, kontrakt, etc. måste bestämmas 
och kommuniceras inför säsongen.!!
Gräsklippning !
Frågan om sommarens gräsklippning diskuterades och bordlades till första styrelsemötet efter 
årsmötet. !!
Hemsidan!
Frågan vem som sköter hemsidan lyftes och Linda kollar med Marcel Polan om han kan ansvara 
för det.!!
Blommor till nyinflyttade !
Nämnden beslutar att ge nyinflyttade presentkort på Servicepunkten på 200:-, totalt blir det tre 
presentkort á 200:-. Gustav ansvarar för att köpa in presentkort på Servicepunkten och Linda för 
att kontakta dessa nyinflyttade familjer och bjuda in dem på årsmötet.!!
Sanatoriet !
Samhällsnämnden beslutade att skriva ett brev till Johan som förvaltar sanatoriet och å nämndens 
vägar fråga vad som är planerat för sanatoriet och vår oro för att fastigheterna kallställts. !!
Lekparken!
Gustav skriver ett utkast på en skrivelse till kommunstyrelsen som Maybritt korrar. !!
Vårloppis!
Christina och Maybritt sätter ett datum för vårloppis och återkommer till övriga så att vi kan hjälpas 
åt att hitta tre volontärer som kan hjälpa till.!!
Vid pennan!!!!!
Gustav Sjöstedt


