201004 Protokoll Styrelsemöte
● Mötet öppnas.
● Närvarande: Robert, Lotta, Dennis, Heidi, Caroline
● Justerare Robert Hult.
● Dagordning godkänns.
● Senaste mötesprotokoll läses upp.
● Stående punkter:
○ Bostäder. Inget nytt med bostäder i dagsläget. Lotta ska kontakta Derome för
att se om de har några planer på gång för bostäder framöver. Inga fördjupade
planer kommer ske innan stationsläget är bestämt. Hur ser tidsschemat ut för
stationsplanen.
○ Motion. Flera i styrelsen har varit och testat motionsspåret vid Sjöaremossen
och det kan vi varmt rekommendera. Där finns ett trevligt elljusspår.
○ Trafik. Vi har konstaterat efter önskemål i Värö Forum gruppen att många vill
ha cykelbanor och gatlampor åt många håll i samhället.
○ Skola. Just nu är det lugnt på skolan. Samrådsmöte på skolan nästa måndag
den 12/10 kl 17.30-19.00, Robert kommer delta på måndagens möte. Info vi
har fått från skolan är att snatterier har ökat på Zachrissons och det är en del
skadegörelse på skolgården på kvällstid.
○ Näringsliv. Lotta och Heidi har varit på en föreläsning som handlar om
näringsliv på landsbygden. Lotta tar med sig tankarna från föreläsningen och
funderar på vad vi kan göra med denna föreläsningen. Ett förslag är att göra
en lista på näringsidkare, hantverkare och föreningar i närområdet som vi
lägger upp på vår hemsida för att de som flyttar in i samhället ska veta vilka
företag som finns i området.
● Ekonomi. Byapengen har kommit in till föreningen nu.
● Marknadsföring. Vi kommer att informera mer om vad vi i föreningen gör framöver.
● Samverkan.
○ Skällåkra-Lingome villaförening har hört av sig om att de vill samarbeta kring
en cykelväg mellan Väröbacka-Ringhals. Vi vill gärna ha ett samarbete kring
detta.
○ Buas framtid har också öppnat upp för samarbete mellan föreningarna. De tar
kontakt med oss inom kort.
● Mötesfrågor
○ Gåturer - Caroline lägger ut ett formulär på Väröbacka-Stråvallavisionens sida
om vad andra som bor i samhället tycker att vi ska ta upp på
● Övriga frågor
○ Ett förslag från Lotta är att kolla upp om det finns möjlighet att skicka ut ett
välkomstbrev till alla nyinflyttade i närområdet för att nyinflyttade ska känna
sig välkomna. Hur skulle vi kunna få tag på ett sådant register på vilka som
flyttar in? Heidi kollar upp om det finns möjlighet att få reda på vem som flyttar
in?
○ Förslag att kolla upp om det finns möjlighet att starta upp melodikryss någon
gång per månad ev på Gästis.
○ Heidi har pratat med Johan på Zachrissons om granen. Det är ok att den
sätta upp i år också. Heidi pratade också med Johan om att sätta upp
anslagstavla utanför ICA.
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●

Vi har diskuterat ansökan om mötesplats och ska kolla upp med förslaget att
lägga mötesplatsen vid Zachrissons, men som första förslag har vi en tanke
om en mötesplats på gräsplanen bakom Gästis/de svarta parhusen i
Väröbacka.
○ Vi försöker se till att vi får upp julgran till den 1 advent utanför Zachrissons.
Tid och plats för nästa möte 15/11 kl 17.30 hos Lotta. 29/11 sätter vi upp granen,
17/1 tar vi möte med grannedtagning och styrelsemöte.
Mötet avslutas.

