Timmmernabbens Samhällsförening
Möte 14.10.21 kl 18.00
Plats: Gabriel Keramik

Närvarande:
Ove Nyblom
Lars Burmeister
Thomas Bentley
Rose-Marie Bergqvist
Henrik Nilsson
Linda Nilsson
1. Ove öppnar mötet
2. Saknas protokoll från årsmöte. Samtliga närvarande godkänner att mötet går vidare till
nästa punkt.
3. Ove föreslår att alla uppgifter fördelas mellan medlemmarna i styrelsen- samtliga
godkänner detta.
Festplatsgrupp- Mikael Dicksson föreslås som ansvarig till att ta tag i en festlighet vid
festplatsen och till att ta reda på vad som behövs för att genomföra detta.
Ta fram ett förlag på upplägg som skulle kunna genomföras samt tillstånd, vakter för att få ett
sådant godkänt.

Trafikgrupp- Linda Nilsson utses som ansvarig för trafikläget i Timmernabben. Skicka ut
förfrågan i ”Timmernabben i våra hjärtan” vad som skulle behöva förbättras. Punkter att ta
med sig: infarter, Danskavägen, infarter, polisen, kommunen, hastigheter på vägar, skolor,
skolområde. Kan det vara aktuellt med en mätning av mängden bilar på Strandavägen och
övriga infarvägar.
Pinnar längs Varvsvägens grönområde behöver plockas bort för att det inte ska ske en skada.

Vassgrupp- Lars-Bertil Naucler utses att ansvara för ”Vassfrågan” Punkter att ta med sig är:
Rickerts mark, Wirséns. Vad får man göra själv? Kan man det vara värt att ta in en offert av
Alvinssons, En kostnadsfråga för Samhällsföreningen och Mönsterås Kommun? Delat
upplägg?

Kustlandet- Rose-Marie Bergqvist tar på sig att läsa in sig om vad som gäller för att få bidrag
här igenom. Skulle en upprustning av Festplatsen vara en kandidat för att få ett bidrag där?

Vattengruppen- Ove Nyblom utses att ta tag i frågan om vattnet i norra Timmernabben med
kommunen och övriga inblandade. Frågor som flöde, lukt, smak.
Ove blir även ombedd ta upp frågan med kommunen om återvinningstationerna i
Timmernabben.

Grönområde- Henrik Nilsson utses att ta tag i punkter som C-plan till Mönsterås kommun. Vad
kan vi göra för att få en trivsam miljö runt om i samhället?
Anslagstavlor behöver rustas upp i samhället- Henrik blir ombedd att ta detta med Mönsterås
Kommun.
Hemsidan- Henrik blir ombedd att ta hand om att uppdatera hemsidan med telefonnummer,
mejladress och får ok av övriga på mötet en summa ska avsättas till detta.
”Danskan”- Thomas Bentley utses att ta tag i frågan hos kommunen. Kan det vara aktuellt
med en draggning av badplatsen. Uteduschen behöver rustas upp.

Övriga punkter:
Timmernabbens Julmarknad bli av och datum för detta är d. 27/11-21 kl. 11-15 vid Gabriel.
Linda ombes att lägga ut informationen på ”Timmernabben i våra hjärtan”.
Under påsken har en omtyckt teatergrupp spridit glädje bland barnen, kommer detta ske
under julen 2021. Linda tar med sig frågan till de inblandade och hör sig för eventuellt kan
Samhällsföreningen bidra med ekonomiskt stöd.
Öka närvaron på Facebook- Linda tar på sig att föra informationen från mötet vidare.
Förslag på nästa möte är d. 18/11-21 samtliga närvarande godkänner det datumet och plats
för mötet blir Gabriel Keramik kl.18.00 till dess ska samtliga punkter presenteras.

Mötet avslutas

