
 
 

Timmmernabbens Samhällsförening  

Möte 5.4.22 kl 18.00 

Plats: Teams  

 

Närvarande:  

Ove Nyblom 

Lars Burmeister 

Henrik Nilsson 

Linda Nilsson 

RoseMarie Bergqvist 

Lars-Bertil Naucler  

Thomas Bently 

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

Medlemsavgifter – Ove har tagit fram ett utkast från föregående år som godkänds av övriga 
på mötet. Alla godkänner att Cykelfesten i Timmernabben ska få ha med info på baksidan av 
utskicket då det gynnar alla som bor i Timmernabben. Detta godkänds av övriga 
styrelsemedlemmar.  

Ove ordnar med utskrifter när det är klart med ÅlemsSparbank och Nabbedagen.  

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

Utdelningsområden är också satta med hjälp av Cykelfesten. Detta kommer också komma på 
Facebook.  

Danskan- Inget nytt tas vidare till nästa möte.  

Trafiken- Linda har fått svar av Trafikverket angående norra infarten där de svararar att man 
kommer vid nästa tillfälle man målar vägen dra en heldragen linje. 

Lars-Bertil tar kontakt med kommunen angående en portabel fartkamera som skall finnas i 
kommunen om man inte kan använda den på lämpliga platser i Timmernabben.  

 Valborg- Spikat schema 
 Musik från 18.45 
 Start 19.00 Välkomna  



 
 

 19.15 Kören sjunger 3 sånger 
 Anders Johansson håller ett kort tal 
 19.20 ca kören sjunger 3 sånger och brasan tänds.  

Ove kollar med Scoutkåren om eventuell försäljning. Henrik trycker på TIF  

Lasse ordnar med annonsen.  

RoseMarie, Henrik och Linda kommer vara hemma.  

Städdagen- 10/5-22 Lars-Bertil ordnar med att boka container och tar ansvar för utdelning av 
säckar vid Fagervik 17.30.  

 

Vattengruppen- Inget att tillägga 

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

 

Kustlandet- Skjuts till efter ortsanlysen för att se om det finns ett större intresse i samhället att 
driva frågan vidare.   

Grönområde- Anslagstavlorna i Timmernabben är ny bytta.    

Hemsidan- Henrik berättar Fotoringen i Timmernabben har fått ett eget inlogg där de kan 
uppdatera under en egen flik. Kommer faktura på detta.   

Festplatsen- Ingen ny info  

Skarven- Ingen ny info 

 Nabbedagen- Majoriteten i styrelsen vill ha det samma dag som StrandBanken det vill säga 
23/7.  

Nabbedagen- Bakluckeloppis m.m. 

Linda tar kontakt med Johan Fransson på ÅlemsSparbank som kallar till möte 7/4 där Henrik 
och Linda medverkar.  

De vill ha ett nytt möte 12/5 kl 17.00 för att spika schemat helt klart, bra om så många 
styrelsemedlemmar kan vara med.  

Kortfattat Strandbanken <3 Nabbedagen  

 

 

Övrigt:  

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



 
 
Förslag på nästa möte är d. 18/5 22 kl 18.30  som Henrik kallar till detta 

 

Mötet avslutas 

 

 

 

  


