
 

 

Timmmernabbens Samhällsförening  

Möte 3.3.22 kl 18.00 

Plats: Teams  

 

Närvarande:  

Ove Nyblom 

Lars Burmeister 

Henrik Nilsson 

Linda Nilsson 

RosMari Bergqvist 

Lars-Bertil Naucler  

1. Ove öppnar mötet 
2.  Linda vals till sekreterare för mötet 
3. Samtliga godkänner mötets dagordning  

Återvinningsstationen i Timmernabben- LB och Ove har varit med på möte digitalt med 
kommunen. En sammanfattning av detta möte finns på ”Timmernabben i våra hjärtan” 
(Facebook). Eventuellt blir det en station vid varje fastighet med det finns ingen färdig plan för 
detta ännu. Det kommer finnas en offentlig station oavsett. Tillsvidare är det den vid 
affären(norra infarten).  

Medlemsavgifter – Bör komma ut ca 2 veckor innan Valborg. Tas upp på nästa möte Tis 5/4-
22 via Teams kl 18.00. 100 kr/hushåll. Ove kollar på gammalt utskick.  

2 veckor innan  Valborg är det lagom. Läggs även ut på Facebook. Vi hjälps åt att dela ut 
bladet  

Ortsanylsen- Kommer troligtvis kommer den bli av maj. Ove är inbjuden till ett Styrmöte inför 
Ortsanalysen.  

Majbrasan-Kan M Dicksson kanske uppträda och sprida stämning bland besökarna? 

Ove kollar med Ålems kyrkokör och ifall någon politiker kan tänka sig hålla tal.  

Lasse kollar vad som gäller med brasan Brandkår, och övriga regler kring elden. 

Henrik kollar med Jocke Green om någon från TIF vill sälja i vagnen vid elden. 

Nabbedagen-Strandbanken Linda kollar med Ålems Sparbank i hur de tänker i frågan.  

Städdagen- 10/5-22 tillsammans med Båtklubben. -LB har bekräftat datumet med båtklubben.  

 



 

 

Vattengruppen- Ove bedömer att kvalitén på vattnet är bra och det har inte kommit in fler 
synpunkter på Facebook angående vattnet. Är det kylan som påverkar det? 

Trafikgrupp- Linda Nilsson berättar att hon varit i kontakt med kommunen angående 
korsningen vid Sjövägen/Varvsvägen men att det är dåligt gehör från kommunen.  

Situationen vid norra infarten är under all kritik där flera bilister kör på fel sida av vägen och i 
alldeles för hög hastighet. LB har varit i kontakt med på Trafikverket.  

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

 

Kustlandet- RosMari har tagit fram info om hur man skall gå tillväga för att söka bidrag för 
Kustlandet. Eventuellt kan hon bolla idéer med Roland Åkesson som siter med i Kustlandet på 
hur man skall gå tillväga. Förslagsvis kan vi bjuda in honom till ett av våra möten för att få en 
bättre inblick. RM tar på sig att kontakta Roland.  

Grönområde- Ingen ny info, skjuts till nästa möte och Henke ska skicka en påminnelse om att 
kommunen skall ta ansvaret för c-planen som inte längre används som en fotbollsplan för TIF.   

Hemsidan- Henrik berättar Fotoringen i Timmernabben kommer få en egen del på hemsidan 
där det kan byta bilder oftare. Detta blir en kostnad för ändring på hemsidan med ungefär 
2000 kr. Det står Samhällsföreningen för.  

Ny info på hemsidan är att man kan boka VillaLöfström via deras Facebook. 

Till nästa möte skall kontaktuppgifter redigeras med ansvarområde och mejladress.  

”Danskan”- Ingen ny info då Thomas inte medverkade under mötet.  

Festplatsen- Ingen ny info  

Skarven- Dålig koll  

 

Övrigt:  

Fagervik- Lasse tar kontakt med Tomas Nilsson om hur man skulle kunna gå tillväga med 
skoning, uppfrächning av Fagervik.  

Förslag på nästa möte är d. 5/4-22 kl 18.00  som Henrik kallar till.  

 

Mötet avslutas 

 

 

 



 

 

  


