
Protokoll 

Möte festkommittén  180809 

 

Närvarande: Fredrik, Suzette, Ulrika, Theresia 

                              Mötet öppnas 

§1801 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

      Höstfest 

§1803 

Diskussion kring höstfesten 1/9 kl 17.00 i lekparken.  Samtliga på mötet samlas kl 16.30 för att plocka 
fram och tända grillar. Vid fortsatt grillförbud, endast fikakorg. 

Fotbollsmatch ”toppen – botten” (gränsdragning vid Bergfallsvägen).  Fortfarande inget hört från 
kommunen angående nya fotbollsnät och det beslutas att samhällsföreningen köper in näten istället. 
Fredrik ombesörjer detta. Theresia lånar västar av Holsby fortbollsförening samt tar med fotboll och 
visselpipa. 

Fredrik skriver ut lappar inför höstfesten. Kommer överens om att dela in Sjunnen i nya områden vad 
gäller utdelning av lappar eftersom det gamla systemet inte fungerat optimalt. Nya områden är: 

1. Berghagavägen, Rösabergsvägen samt området på ”andra sidan vägen”. Ansvariga är Ulrika 
och Theresia. 

2. Högabergsvägen, Bergfallsvägen, Bergakungsvägen, Karlsbergsvägen, Bergsgränd samt 
anslagstavlan vid Karlsbergsgården. Ansvariga är Fredrik och Sara. 

3. Bergtoppsvägen, Bergsvängen, Berghällsvägen, Bergskogsvägen samt anslagstavlan ner e vid 
skidbacken.  Ansvariga Susanna, Suzette och Johanna. 

                    Information baserat på föregående protokoll 

§1804 

Fredrik informerar om de uppgifter han fick vid senaste styrelsemötet. Angående snöröjningen har 
Daniel Mattson på kommunen kontaktas och han har i sin tur vidarebefordrat önskemål om t ex var 
snöhögar ska läggas till aktuell entreprenör.  

Angående hundlatriner har Fredrik blivit hänvisad till Ola Ljunggren på kommunen. Det är även 
honom han försökt kontakta vid flera tillfällen angående renovering samt ventilation utan att lyckas. 
Ska göra nytt försök.  

Fredrik ska informera enligt ovan på vår hemsida.  

Bokningsformulär, gällande hyra av Karlsbergsgården, finns på hemsidan. 



Vid nästa möte ska vi gå igenom hur vidare renovering ska göras, inventera köket och skriva upp på 
en lista vad som finns att tillgå. Även diskutera uthyrning av bord och stolar separat utan hyra av 
lokal vilket efterfrågats av Sjunnenborna. Fastslå pris för uthyrning, vilka regler som gäller samt fast 
pris om något behöver ersättas. 

      Nästa möte 

§1805 

Nytt styrelsemöte 13/9 kl 18. Fredrik bjuder in till mötet via styrelsens sida på Facebook. 

 
 
 

  

 

 


