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Styrelsemöte Hällnäs Samhällsnämnd 
 
Närvarande: Roland, Matti, Daniel, Anneli, Fredrik, Kristina 
 
§1 Mötets öppnande 
 
Roland förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Städdag 
 
Onsdag den 20:e klockan 18.00 vid frälsningsarmén.  
 
Fredrik tar med 3 rullar sopsäckar. 
 
Intresset för att närvara verkar dåligt, men vi samlas som planerat och hoppas att tillräckligt 
många ställer upp.  
 
Runa bjuder på fika efteråt. 
 
Vi samlar ihop säckarna till frälsningsarmen. 
 
§3 Kärleksudden 
 
Nya lås är installerade i de fyra timmerstugorna och servicebyggnaden. 
 
Inget nytt från kyrkan sedan årsmötet. 
 
Stugorna behöver underhållsarbete. Rune Johansson har tillfrågats om han kan hjälpa till att 
göra nya överliggare då det är han som byggt stugorna. 
 
§4 Tältet 
 
Daniel har kännedom om tält som säljs via ett företag, Dellys, i Skellefteå.  
 
Samhällsnämnden via Daniel begär in en offert på tält 3x6 meter med fyra väggar och 
tyngder. 
 
Offerten från Mastertent hamnade på nästan 40 000kr, vilket bedömdes vara för dyrt. 
 
§5 Gräsklippare 
 
Ett förslag har inkommit om att Samhällsnämden ska byta gräsklippare. Styrelsen beslutar att 
inte överväga detta i år. 
 
§6 Gräsklippningen 
 
VIBO vill teckna avtal i år med Samhällsnämnden. Fredrik driver vidare frågan mot VIBO. 
 



Vi tillfrågar personer i byn för att se om vi får hjälp med gräsklippningen. 
 
§7 Lekparken 
 
Lekparken är bokad för aktiviteter 11-14 juni. Samhällsnämnden ställer sig positiva till 
bokningen. 
 
Samhällsnämnden efterlyser förslag från byborna på hur pengarna som ”Kakfestivalen” avsatt 
för lekparken bäst kan användas. Samhällsnämnden är beredd att skjuta till extra ekonomiska 
medel om de 10 000kr från ”Kakfestivalen” inte räcker. Budget ca 10 000kr. En arbetsgrupp 
skapas när vi fått tag i intresserade. Ansvariga och sammankallande Kristina och Moa. 
 
§8 Studiecirkel i Hällnäs historia 
 
Samhällsnämnden undersöker intresset för att skapa en studiecirkel på cirka 6 träffar där 
Hällnäs historia dokumenteras. Kontakt har tagits med Carl-Axel Gyllenram på kommunen. 
 
Tanken är att försöka få till en studiecirkel till hösten. 
 
§9 Höstloppis och middag 
 
Ett förslag är att arrangera loppis med en familjemiddagsaktivitet i september under 
älgjaktsuppehållet. 
 
Reaktionerna från vårloppisen har varit enbart positiva. 39 bord hyrdes ut och vi vet att det 
ryms 40 bord i gymnastiksalen. Totalsumman blev en liten förlust och är ännu inte 
sammanräknad då alla räkningar inte kommit. 
 
§10 Datum för extra årsmöte 
 
Tisdag den 16 juni klockan 19.00. Annonsering via lappar och i VR-bladet. 
 
§11 Nästa möte 
 
Måndag den 15 juni klockan 19.30. 
 
§12 Mötet avslutades 
 
Roland förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Roland Fredriksson   Fredrik Gustavsson 
Ordförande    Sekreterare 
 


