
Styrelsemöte 27 februari 2022, kl. 10.00

Plats: BA Villa & Industriservice / Skreavägen 5

Närvarande: Björn Alfredsson, Bengt Unell, Bert Dahlgren, Göran Bengtsson, Mikael

Jörgner och Helén Lundström.

1) Ordförande Björn Alfredsson öppnade mötet.

2) Styrelsens medlemmar godkände dagordningen.

3) Genomgång av föregående protokoll.

4) Ekonomisk redovisning genom kassören Göran Bengtsson.

5) Tipspromenader

styrelsen ser över hur de på bästa sätt når ut med informationen kring tipspromenaderna även

utanför Olofsbo.

6) Lekplats

Materialet till den nya lekplatsen har anlänt. Arbetet med bygget startar längre fram i mars.

7) Förbandsstugan

a) Arbete pågår för att kunna starta upp ett swishnummer till förmån för

förbandsstugan.

b) Öppningsbart fönster till patientrummet är beställt. Väntar på leverans.

c) Samtidigt som vi gjuter fundamenten till lekplatsen passar vi på att gjuta själva

grunden nedanför trappan till källaren i förbandsstugan. Vid kraftiga skyfall rinner

vatten ner och in i källaren.

8) d) Olofsbo stugägarförening har beviljats stöd på 25.000kr för en ny hjärtstartare.

Information om detta kommer även att finnas på föreningens sida på facebook.

9) Sommargympa planeras i nuläget att genomföras sommaren 2022.

10) Strandloppis onsdagen den 20 juli klockan 10:00-13:00 på grönområdet framför

förbandsstugan. Mer information kring intresseanmälan om att få sälja kommer.

11) Facebook: 2041 medlemmar 26/2. Hemsidan (www.olofsbo.se) har mellan 100 - 150

besökare varje dag, under januari månad var det totala antalet besökare uppe i 4015

stycken.

http://www.olofsbo.se


12) Arrendeförhandlingar.

Ingenting nytt i nuläget. Björn Alfredsson hör med markägaren Rolf om en lista över antal

arrendatorer i Olofsbo som berörs.

13) Kommunen.

a) Info om kommande planbestämmelser kommer snart att finnas på föreningens

hemsida och på vår facebooksida.

14) Nytt medlemsregisterprogram.

Allt fler kontaktuppgifter har kommit in till föreningen genom detta nya register,

vilket vi är väldigt tacksamma för. Styrelsen diskuterade olika sätt att nu nå ut till sina

medlemmar.

15) Händer i Olofsbo 2022

● Vårpromenad torsdagen den 26 maj klockan 14:00-16:00 (Kristi himmelsfärdsdag).

● Strandloppis den 20 juli mellan klockan 10:00-13:00.

16) Övriga frågor.

a) Allmän information om vad som gäller kring elbilsladdning i Olofsbo

efterfrågas. Styrelsen arbetar fram information kring detta.

b) Fastighetsbyrån i Falkenberg kontaktade Björn Alfredsson om att de gärna

erbjuder sig att besöka Olofsbo för att prata om sin verksamhet samt att

samtidigt då även erbjuda tid för värdering av stugor. Björn mailar kvarterens

ordföranden för att höra om intresse finns.

c) Önskemål om att det sätts upp skyltar med texten “Välkommen till Olofsbo”

och även skyltar med texten “Välkommen åter”. Styrelsen ser över

möjligheterna med detta genom samtal med markägarna och vad som gäller

med eventuellt bygglov för skyltarna.

17) Nästa möte söndagen den 10 april klockan 10:00, BA Villa & Industriservice på

Skreavägen 5.

18) Björn Alfredsson avslutar mötet och tackade deltagarna för sin medverkan.

Vid protokollet: Helén Lundström, sekreterare Olofsbo stugägarförening.


