
09-06-15 

Styrelsemöte Hällnäs Samhällsnämnd 
 
Närvarande: Anneli Öhman, Christina Hörnqvist, Moa Hedestig, Daniel Svensson, Kristina 
Karlsson, Matti Pessa, Roland Fredriksson, Fredrik Gustavsson. 
Plats: Skidstugan klockan 19.30. 
 
§1 Mötets öppnande 
 
Roland förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Avtal med kyrkan angående Kärleksudden 
 
Avtalet om arrende av området vid Kärleksudden är påskrivet och löper från den 1:a juni 2009 
och tre år framåt. Vi tar över soporna från 1:a juli. Kostnad 2500kr per år. Området ska vara 
uppstädat den 1:a augusti. 
 
§3 Avtal med NK Lundström angående Kärleksudden 
 
Avtal påskrivet för ett år framåt. Kostnad 500kr per år. Området ska vara uppstädat den 1:a 
september. 
 
§4 Avtal med lada för saker till smedjan 
 
Samhällsnämnden fick för några år sedan saker från en gammal smedja att använda för ett 
framtida museum. I samband med denna gåva fick Samhällsnämnden även en lada i delar och 
en Cletrac bandtraktor. Bandtraktorn är sedan förra året återlämnad.  
 
Frågan om sakerna från smedjan har aktualiserats, då de förvarades i en lada som tillhörde 
Lennart Gunnarsson som under många år var aktiv i Samhällsnämnden och han upplät plats 
där i väntan på att något skulle göras. 
 
Den nye ägaren har kommit med ett krav till Samhällsnämnden att grusa en 300 meter lång 
väg för att vi ska få tillgång till sakerna från smedjan. Tills vidare har vi inte tillträde, då det 
inte är aktuellt att bekosta en grusning av vägen. 
 
Samhällsnämnden kommer att kontakta Britt-Marie som skänkt sakerna. 
 



§5 Städdag nere på campingen 
 
Området vid Kärleksudden är i behov av städning. Samhällsnämnden har i avtalet med kyrkan 
ett löfte om att området ska vara städat från byggnader som inte ursprungligen funnits där när 
föregående arrendator tillträdde, senast den 1:a augusti 2009.  
 
Rolf Hägglund har varit och röjt nere vid timmerstugorna. 
 
Leif Jonsson och Erika kommer att klippa gräsytan nere på campingen med 
Samhällsnämndens gräsklippare så det går att ställa upp husvagnar även om det inte finns 
tillgång till elström.  
 
Vi avvaktar att boka städdag inför hösten, då vi inväntar den avflyttande tidigare arrendatorn. 
 
Frågan med toaletter är inte löst då vi inte kommer att ansluta vare sig elström eller 
vatten/avlopp förrän området är städat och det som frusit sönder är reparerat. 
 
§6 Avtal med kommunen om sopor 
 
Vi har skrivit avtal om en 190 liters tunna med 13 tömningar under sommaren nere på 
campingen. De tunnor som står där nu kommer att forslas bort. Avtalstid 1 år. 
 
§7 Försäkring för området 
 
Vi har försäkring för området med dess byggnader hos Länsförsäkringar. Kostnad ca 3500kr 
per år. 
 
Vi har även en försäkring som gäller för dem som sköter gräsklippningen. 
  
§8 Aktivitet med mat 
 
Till hösten ska Samhällsnämnden arrangera en kväll med mat och det har beslutats bli 
surströmming.  
 
Tid: lördagen den 22:a augusti 
Plats: fastställs senare. 
 
Vi kommer att mot inträde hålla med: 
 

• Surströmming 
• Potatis 
• Tunnbröd 
• Korv och köttbullar till barnen 
• Alkoholfri dryck 

 
Vi bokar kommunens hoppborg.  
 
För att få kontroll över hur mycket som behöver handlas måste alla som vill komma anmäla 
sig. Vi skickar ut information om detta när det närmar sig. 
 



§9 Nästa möte 
 
Torsdagen den 6:e augusti klockan 19.30 i skidstugan. Datum för extra årsmötet fastställs den 
6:e augusti. 
 
§10 Tält 
 
Daniel Svensson har kontakter med Dellys i Skellefteå som bland annat säljer tält av hög 
kvalitet som används året runt. Storleken är 4x6m med fyra väggar. Priset ligger på cirka 
10 000kr inklusive moms. 
 
Samhällsnämnden beslutar att beställa ett tält i färgerna blå och vit.  Till tältet beslutades 
också att köpa ett bord för cirka 1 200kr. 
 
§11 Lekparken 
 
Gruppen som arrangerar ”Kakfestivalen” vart annat år som beslutat att skänka vinsten från 
föregående kakfestival till att rusta upp lekparken i Hällnäs. Man har funderat kring hur 
lekparken ska utvecklas. Samhällsnämnden kommer också att gå in med ekonomiska medel. 
 
Ett möte mellan de som arrangerar kakfestivalen och Samhällsnämnden kommer att besluta 
om hur pengarna ska användas.  
 
Därefter kommer frivilliga som hjälper till med arbete att behövas. 
 
§12 Blomlåda i Hällnäs centrum 
 
Urnan för blommor behöver göras i ordning så det ser fint ut inför midsommar. Blommor 
kommer att planeras där på tisdagen. Blommor kommer från Hällnäs Handelsträdgård. 
 
För arbetet svarar Kristina och Christina. 
 
§13 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
§14 Mötets avslutande 
 
Roland förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Fredriksson   Fredrik Gustavsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 


