
 

Styrelsemöte Johannishus Samhällsförening
Rydsgården 2012-06-14

Närvarande: Mikael Lövdahl (ordförande), Helena Carlberg, Ulla Johansson, Terttu 
Kullberg, Thomas Abramsson, Thomas Szelberg, Tommy Svensson

Inbjudna: Tommy Johannson, Fritids- och Kulturchef, Ronneby kommun, Anneli 
Mattsson, Bibliotekschef, Ronneby kommun 

§ 1 Mötes öppnade

Ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes av mötet.

§ 3 Föregående protokoll

Minnesanteckningar från föregående möte gicks igenom och godkändes.

• Cykelbana  

Helena har varit i kontakt med Tekniska förvaltningen och fått information om 
att en utredning är tillsatt av Ronneby kommun och Trafikverket för att se över 
möjligheterna för en cykelbana.

• Sopstationen  
Om containrar är fulla kan vi kontakta Tony på Miljöteknik 0733-170488. 
Städning runt sopstationen ombesörjer JSK.

• Skötsel längs med järnvägsspåret  

Helena har varit i kontakt med Claes Gullin som har möjlighet att ombesörja 
skötsel genom sin firma. Helena tar kontakt med Banverket för att se om detta 
är möjligt.

• Lekparkerna  

Utredning pågår angående kommunens alla lekparker.

• Asfaltering av vägen till Rydsgården  

Enligt Bengt Johannsson på Gatuenheten blir kostnaden för stor att 
genomföra en hållbar asfaltering av vägen. Tills vidare underhålls den som 
grusväg. 

§ 4 Externa representanter

Tommy Johansson och Anneli Mattsson informera mötet om bibliotekets 
framtidsplaner. Fr o m hösten kommer Johannishus biblioteket inte vara bemannat 
utan tilldelas en bokstation. Mötet fick också framföra sina idéer och planer för 
Johannishus.

§ 5 Skrivelser



Kommunbygderådet kallar till möte den 3 juli. Helena anmäler sig till mötet

§ 6 Rapporter

Mikael skickar in avtalet till Parkenheten, Ronneby kommun, angående grönytor i 
Johannishus och gör ett tillägg för grönytan vid järnvägsstationen.

§ 7 Ekonomi

Läget är under kontroll. Renovering och målning av hallen på Rydsgården är klar. 
Många har betalt medlemsavgiften i år.

§ 8 Handlingsplan

Inget att rapportera.

§ 9 Aktiviteter

Genomgång av Valborg, som blev lyckad med ansiktsmålning, fiskdamm och roliga 
ballonger för barnen innan elden tändes. Till nästa år finns förslag på att hyra en 
hoppborg, införskaffa ett chokladhjul och sälja grillad korv.

Vi bör kalla Johannishus föreningar till ett stormöte i augusti.

Förslag på medlemsresa, pubkväll och välkomstpaket för nyinflyttade.

§ 10 Fritidsgården

Helena informera om att Gården har haft full aktivitet under våren med ca 25-30 barn 
per kväll (onsdagar). Avslutningsresan till Aquamera i Växjö blev en succé.
Lena Brosdotter som ansvarar för fritidsgårdarna i Ronneby var på besök under 
våren och var imponerad av vår verksamhet och antalet deltagare. 

§ 11 Övriga frågor

Fönsterputsning och inventering av Rydsgården kommer att erbjudas som ett 
sommarjobb till någon ungdom för 1 000 kr.

Thomas Szelberg har förslag på en fotograf som för 1 000 kr kan ta bilder till vår 
hemsida.

Vid protokoll

…………………………………………..

Helena Carlberg, sekreterare


