
220109 Protokoll Styrelsemöte
● Mötet öppnas.
● Närvarande: Heidi, Lotta, Matilda, Ann-Sofie och Caroline
● Justerare Ann-Sofie
● Dagordning godkänns.
● Senaste mötesprotokoll läses upp.
● Stående punkter:

○ Uppföljning verksamhetsplanen:
■ Stationsläget - Vi har haft mailkontakt med Frida Eriksson på

Stadsutvecklingskontoret gällande vad som händer i Väröbacka
framöver. Vi kommer ta ytterligare kontakt med henne för att boka in
ett möte framöver för att få mer information om vad som är på gång nu
när pendelstation är beslutad.

■ Cykelvägar - Kontakt har tagit med kommunen för att få med förslag
om cykelväg till och från skolan i samband med byggande av
konstgräsplanen. Förslaget har tagits med i kommunens plan och då
adderades förslag på ytterligare cykelvägar, utmed Ringhalsvägen och
vägen mot Stråvalla.

■ Rensning av cykelvägar - Vi har kontaktat kommunen ang rensning av
växtlighet på cykelvägar, främst cykelvägen från Vallavägen till
Varbergsvägen. Uppresning av växtlighet utmed vägarna kommer ske
under hösten/våren.

■ Konstgräsplan - Budget för konstgräsplan är klubbad och byggnation
av plan och utbyggnad av omklädningsrum kommer påbörjas hösten
2022 och stå färdigt till 2023 enligt plan. Vi tar ytterligare kontakt med
Tina Wagner för att få tillgång till förstudien som är gjord.

Kassör: Byapengen har kommit in. Lotta arbetar vidare med att få över
kassör-uppdraget till Heidi.
Marknadsföring: För vår del var det ingen bra placering av information till
julmarknaden. Matilda har gjort ett fantastiskt jobb med planscherna. Vi kollar
med Zachrissons om möjlighet att sätta upp planschen om oss på
Zachrissons. Vi kollar också vidare på om vi kan hitta någon som kan hjälpa
oss att göra en anslagstavla att ha utanför Zachrissons.
Vad behöver vi göra framöver för att marknadsföra oss/Väröbacka?
Vi kommer att skapa ett Instagram-konto som vi ska lägga upp information om
vad som händer framöver.
Samverkan: -

● Aktionsgruppen för pendeltågsstationen - Vi tar kontakt med representant
aktionsgruppen för pendeltågsstationen om samarbete framöver.

● Vad är attraktivt med Väröbacka? Vi hoppas få fram information om detta med
Instagramkontot.

● Ta ner granen söndag den 16/1 kl 14.00
● Nästa möte söndag blir den 16/1 efter att vi plockat ner granen för att boka in

årsmöte.
● Mötet avslutas.
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Sekreterare


