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Protokoll fört vid styrelsemöte, Johannishus samhällsförening, måndagen 
10 augusti 2020, klockan 19.00 
 
Närvarande: Håkan Pålsson, Hubbe Segerbratt, Marianne Andersson, Mikael 
Lövdahl, Anna Sundberg, Kerstin Davidson, Vivian Nix. 
 
Förhindrad: Hanna Karlberg, Anna Abramsson. 
 
Adjungerad: Helena Carlberg-Andersson.  
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
Beslöts att utse Marianne Andersson att jämte ordförande justera dagens 
protokoll.  
 
På grund av rådande samhällssituation har styrelsen inte sammanträtt sedan i 
april.  
 
Beslöts därför att kvällens möte kommer att vara ett mer diskussionsforum om 
hur vi fortsatt går vidare. 
 
Föregående mötes protokoll gicks igenom. Marianne skall justera även detta.  
 
 

2. Information  
Helena Carlberg Andersson informerade om  
- Ronnebyslingorna och Kyrkrundan som kommer att vara en del av dessa. 

Avtal är författat och skall undertecknas av Samhällsföreningens 
ordförande samt markägare.  
 

- Kommunen planerar att driva vidare sitt projekt med nystartsjobb och 
tänker satsa arbetstimmar på landsbygden. Samhällsföreningen uppmanas 
därför att skapa en underhållsplan för samhället. Projektet drivs inom 
ramen för försköningspengarna. Helena tillhandahåller en mall för ifyllnad. 

Diskussion och synpunkter kring grillplatser på lekplatserna, översyn av 
parkbänkar (behov av nya?), ängen vid Rydsgården mm.  

 
Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte då den skall beredas en egen 
punkt. Det skall då både sammanställas och färdigställas en sådan plan 
innan kommunen fattar beslut i september. Samtliga uppmanas att se sig 
om i byn och bilda sig en uppfattning. 
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- Kommunen skall faktureras för de försköningspengar föreningen har 

beviljats. Det är Samhällsföreningen som fakturerar kommunen. Plantriket 
måste därför inkomma med en faktura på utförd rensning och gödsling av 
planteringen vid ICA. Arne Thörn måste inkomma med en faktura på 
upprustningen av postboden i Liatorp. 
 

- Det föreligger en viss röra i kontakten gentemot kommunen. Det är 
önskvärt om en, max två, står som kontaktperson. Samhällsföreningen 
kommer att bjuda in Tommy Svensson för hjälp med att lösa ett e-
postkonto som sedan kan länkas till en eller två personer i styrelsen. 
Helena skall undersöka vilka olika kontaktuppgifter till Samhällsföreningen 
som kommunen har idag.  

 
Styrelsen tackar Helena för informationen. 
 
  

3. Övriga frågor 
3.1 Fakturamall  

Helena har en fakturamall från sin tid i styrelsen. Hon kommer att maila 
denna till Anna och Hubbe.  
 

3.2 Fritidsgården 
Från och med hösten har fritidsgården öppet måndag klockan 18-20 och 
onsdag klockan 14-20. Även högstadiet är nu välkomna. 
 

3.3 Utsmyckning 
Bengt Johansson i Boahaga skall tillfrågas om han vill bygga en STOR 
trästol och vad detta skulle kosta. 
 

3.4 Julskyltning/julmarknad 
Då det på grund av rådande samhällssituation inte har kunnat 
genomföras några aktiviteter under året fördes en diskussion om en 
eventuell julmarknad. Kommunen kommer att sätta upp julbelysning på 
landsbygden varför det hade varit trevligt med något sådant i samband 
med detta.  
Diskussion om plats såväl som innehåll.  
 
Beslöts att bordlägga frågan till nästa möte då den skall beredas en egen 
punkt. 
 

3.5 Majbålet 
Rishögen är kvar på ängen då Valborg blev inställt. 

Beslöts att inte genomföra något höstbål. Styrelsen ombesörjer att riset 
eldas upp eller forslas bort. 
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3.6 Parkering 
Det har inkommit synpunkter och klagomål på felaktig parkering på 
framför allt Förvaltarevägen.  
 
Beslöts att Samhällsföreningen avsäger sig att driva frågan.  
 

3.7 Nedskräpning 
Det förekommer alltmer nedskräpning av trädgårdssopor i skog och 
diken.  
 
Beslöts att Samhällsföreningen aktivt kommer att jobba mer med detta. 
Frågan bordlades tills vidare. 

 
 

4. Nästa möte 
Styrelsen sammanträder nästa gång torsdagen 20 augusti klockan 19.00. 
Plats: Rydsgården. 

 

5. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
  
Anna Sundberg 
 
 
 
Mötesordförande  Justeras 
 
 
    
Håkan Pålsson  Marianne Andersson 
 


