
Timmmernabbens Samhällsförening  

Möte 18.11.21 kl 18.00 

Plats: Gabriel Keramik  

 

Närvarande:  

Ove Nyblom 

Lars Burmeister 

Henrik Nilsson 

Linda Nilsson 

1. Ove öppnar mötet 
2. 2. Övriga godkänner mötet  

Festplatsgrupp- Ingen ny info.  

Ta fram ett förlag på upplägg som skulle kunna genomföras samt tillstånd, vakter för att få ett 
sådant godkänt.  

Trafikgrupp- Linda Nilsson berättar att hon varit i kontakt med kommunen vad det gäller 
pinnar längs Varvsvägen med Oskar Olsson på Mönsterås kommun. Man har inga planer på 
att göra något åt detta utan bedömer att de skall vara kvar för att förhindra att fordon 
parkerar/kör i den terrängen. Ut och Infarter samt mindre vägar i samhället är bollat med Erik 
Inersteth men  här kom inte så mycket ny information.  

Strandavägen inväntar info från LB om fler input och information. Punkten tas med nästa 
möte.  

Vassgrupp-  Ingen ny info. Punkten förs vidare till nästa möte. 

 

Kustlandet- Ros-Marie vidarebefordrade info om Kustlandet dock var det svårt att ta del an 
info utan att Ros-Marie medverkade på mötet. Punkten skjuts till nästa möte.   

 

Vattengruppen- Ove Nyblom Har varit i aktiv dialog med Kommunen om läget på vattnet samt 
haft en dialog med de boende i Timmernabben. Man jobbar på att lösa problemet och när 
temperaturen blivit lägre upplever fler att vattnet ät bättre. Punkten kommer med till nästa 
möte.  

Ove har även fått ny info angående återvinningsstationen vid hamnen att denna är uppsagd 
och kommer försvinna till nyår. Vi kommer alltså bara ha en station vid affären i 
Timmernabben.  



 

Grönområde- Henrik Nilsson har varit kontakt med kommunen angående c-plan, b-plan och 
övriga områden som behövs klippas. Svaret från kommunen var att man klippt färdigt för 
säsongen och man får ta kontakt till våren igen. Ny punkt från boende att ta med sig är träden 
vid Aspstigen.  

Anslagstavlor har man inte fått svar på ännu hur man kan förbättra/åtgärda dessa.  

Hemsidan- Henrik blir ombedd att ta hand om att uppdatera hemsidan med telefonnummer, 
mejladress samt att uppdatera sidan med bilder man fått av Anna Broette på Studio Grafik.  

”Danskan”- Thomas Bentley informerade via mejl att han varit i kontakt med kommunen om 
en eventuell upprustning av utedusch samt vad man kan göra år algerna vid danskan. Punkten 
tas med till nästa möte.  

Julmarknad/Teater- Lars Burmeister 27/11 blir det julmarknad och all info finns på 
Timmernabben i Våra hjärtan.  

Timmernabbens Teaterförening anordnar 2Den magiska stigen” som äger rum den 18/12 vid 
Pulkabacken mellan 14-17.  

Ove tar kontakt med Ålems Sparbank om eventuell sponsring av glögg och pepparkakor 

Lars tar ansvar för ved till den 18/12 

Linda, Henrik, Ove tar på sig att hjälpa till med Glöggservering vid stigens slut.  

Årsmötesprotokoll och Verksamhetsplan – Ove läser verksamhetsplanen  

Lars tar med sig att prata med Bengt Johansson om konstverket i Fagervik igen.  

Skoning i Fagervik- kanske en fråga för Kustlandet. Ros-Marie får ta del av infon som finns om 
prisförslag m.m hos Ove.  

 

Övriga punkter:  

Utsmyckning av infart/utfart till jul Lars-Bertil och Ros-Marie? 

Öka närvaron på Facebook- Linda tar på sig att föra informationen från mötet vidare.  

Förslag på nästa möte är d. 20/1-21 som Ove kallar till. Om man inte kan närvara på plats så 
ordar vi så man kan ansluta digitalt.   

 

Mötet avslutas 

 


