
Anteckningar förda vid möte med styrelsen för 
Föreningen Framåt i Lars garage den 24 januari 2021  

 
Personligen närvarande: Lars, Nils, Tove, Karolina och Peter. 
Närvarande via Teams: Tyrone, Sara, Klas och Sture 
 

 Eva och Anette var inbjudna och informerade om planerna för bland annat 

hamnplanen.  

De fick styrelsens förtroende att svara för utvecklingen av hamnplanen. 

 

 Nils informerade om det ekonomiska läget. 

 

 Styrelsen beslöt att till minne av Bertil Joelsson ska ett stenbord uppföras vid 

fotbollsplanen. 

 

 Anette meddelade att en grillkåta eller liknande anordning skulle behövas dels vid 

fotbollsplanen dels vid badplatsen i Skredfors. Mötet ansåg att en grillkåta måste 

utformas så att den passar vår miljö. Sara berättade att det finns fina, lågbyggda 

anordningar vid Tjurpannan vilka eventuellt skulle kunna passa i Skredfors.  

Styrelsen beslöt att kommunen ska tillfrågas om den kan ordna med någon sådan 

grillplats. Lars kontaktar kommunen. 

 

 Tyrone meddelade att cykelstället vid busshållplatsen behöver flyttas lite då 

parkerade cyklar är i vägen för bussen. 

 

 Styrelsen beslöt att den 1 maj blir det skötsel av växter och rabatter med början kl. 

10:00. Mer info skall läggas ut på hemsidan och på Facebook. 

 

 Återvinningsstationen har ett utsatt läge nära lekplatsen och fotbollsplanen. 

Styrelsen anser att det är av stor vikt att såväl uppsamlingsbehållare som omgivning 

hålls i vårdat skick. Lars ska ta kontakt med Rambo angående behovet av städning, 

tvätt och uppsnyggning. 

 

 Styrelsen beslöt att den traditionella strandstädningen ska genomföras den 15 maj 

med samling på hamnplanen kl. 11:00. 

 

 Tyrone fick i uppdrag att lokalisera gräsklipparen och ta reda på i vilket skick den är. 

 

 Sture redovisade den kommunikation han haft med kommunens VA-avdelning samt 

skrivelsen till kommunen angående bräddning av avlopp vid översvämningar. 

 



 Tema för årets almanacka är ”Vandringsleder”. Sara fick styrelsens uppdrag att ta 

fram förslag. 

 

 Styrelsen diskuterade möjligheten att utöka den årliga loppisen till att även vara 

marknad. Yvette ska tillfrågas. Beslut i frågan skall tas vid ett senare styrelsemöte. 

 

 Sara informerade om att Brefjällsleden är i dåligt skick och att uppmärkning samt 

röjning behövs. Styrelsen beslöt att Sara kontaktar markägaren i ärendet, direkt eller 

via Tyrone. 

 

 Kommande planerade styrelsemöten den 21/3 17:00 samt 16/5 15:00 

 

 

 

 

 

Peter Samzelius    Lars Joelsson  

Mötessekreterare    Ordförande 


