
 
 

 

Timmernabbens Samhällsförening  

Möte 20/1-22 

Plats: Hemma/Teams  

 

Närvarande:  

Ove Nyblom 

Lars Burmeister 

Henrik Nilsson 

RoseMarie Bergqvist 

Linda Nilsson 

Tomas Bentley 

Lars-Bertil Naucler 

Mikael Dicksson 

1. Ove öppnar mötet 
2. 2. Övriga godkänner mötet , Linda väljs till sekreterare.  

Återvinningen  

Inför måndagens möte 24/1-22 vill Ove och L-B tar med mig sig synpunkter de kan lyfta med 
kommunen.  

Ett bättre lyse kring containrarna är en fråga som kommit upp. 

-Ny plats? Mastvägen, Ålems energi, Reningsverket har varit uppe på förslag.  

-Antalet av containrar har dubblerats, hur har de boende upplevt detta? 

-Viktigt om det inte blir en ny placering av återvinning så behövs renhållningen runt vara 
högsta prion för kommunen.  

FTI- är ansvarig för återvinningen.  

2023-skall det finna en plan för hur man skall hantera återvinningen vid varje hushåll. 2026 ,4 
år senare skall denna tagas i kraft.  

Man önskar av hela styrelsen att man skulle ha en återvinnig i varje ände av Timmernabben 
till dess att den nya återvinningen vid varje hushåll träder ikraft.  

Vattengruppen- Ove Nyblom har hört efter på Facebook där många intygar om bättre vatten 
och säger även att hans eget vatten blivit mycket bra i kvalité sedan temperaturen ute blev 
lägre.  



 
 

 

 

 

Medlemsavgifterna -RoseMarie säger att vi kan vänta några månader men att det kan vara en 
punkt till nästa möte,   

Trafikgruppen- Linda Nilsson säger att det inte idag finns ngn ny info kring detta men tar med 
punkten vidare.  

L-B skissar på hur man skulle kunna lösa norra infarterna av Timmernabben med bussplatser, 
grönområde, övergångsställe m.m. för att få ner hastigheten.  

Vass grupp-  Ingen ny info. Punkten förs vidare till nästa möte. 

 

Kustlandet- RoseMarie meddelar att hon inte vill vara ansvarig men kan presentera vad 
kustlandet är och ingår om man kan bilda en grupp efter ortsanalysen.   

Festplatsen och Danskan kan vara eventuella plaster man kan söka bidrag för detta.  

 

Grönområde- Henrik Nilsson hälsar att kommunen bedömer sig att man klippt färdigt för 
säsongen.  Tack vare ideella krafter så är det nu klippt vid pulkabacken.  

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

Hemsidan- Henrik blir ombedd att allas områden med mejladress skall presenteras på 
hemsidan. Här önskar även Fotot ringen i Timmernabben få en tydligare plats där de kan 
presentera foton. 

”Danskan”- Thomas Bentley informerar att han tar med frågan vidare för vidare undersökning 
av vad man kan göra för att förbättra området runt vår mest använda badplats.   

Festplatsen- Mikael hälsar att han är beredd att tillsammans med ideella krafter bilda en 
grupp som tillsammans kan restaurera festplatsen till det en gång var med dansbandskvällar. 
Detta kan inte kosta allt för mycket om alla hjälper till.  

Vid ortsanlysen kan han presentera sina idéer och förhoppningsvis kan man gå samman och 
göra något riktigt bra av detta.  

 

Övriga punkter:  

Ove- La ut frågan vad de boende i Timmernabben vill vi ska lyfta på en kommande ortsanlys, 
här kommer punkterna: 

 Lyse mellan Timmernabben-Ålem 
 Uppfräschning av de äldre hyreshusen utvändigt 



 
 

 

 Cykelväg genom samhället 
 Skyltar längs strandvägen 
 Uppfräschning av kommunens brygga i hamnen-räddningsstege upprostad 
 Klippning av grönområden 
 Ta bort döda träd Aspstigen 
 Övergångsställen vid Fagervik för att skolbarnen skall ta sig säkrare till skolan. 
 Förbättring av rastplats Fagervik 
 Vassen längs hela viken 
 Våra lekparker, här behövs många ses över 
 Info att det finns hjärstartare i Smittegård 
 Sporthall så våra ungdomar kan bedriva träning året om 
 Festplatsen behöver rustas upp och tas i bruk 
 Uppfräschning av skolgården, en eventuell multiarena 
  

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

Förslag på nästa möte är d. 3/3-22  som Henrik kallar till. Om man inte kan närvara på plats så 
ordar vi så man kan ansluta digitalt.   

 

Mötet avslutas 

 


