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Styrelsemöte 2011-03-15 
 

Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande 
Ulrike Kelter (Riddarvägen 15) ordförande 
Siv Öberg (Riddarvägen 21) vice ordförande 
Birgitta Leijonhufvud (Riddarvägen 142) kassör 
Maria Smedberg (Riddarvägen 136) sekreterare 
Ulla Tigersköld (Riddarvägen 100) ledamot 
Nils-Olov Gottschalk (Riddarvägen 13) suppleant 
Mikael Norlén (Riddarvägen 27) 

 
1. Styrelsen konstaterade att ett nytt verksamhetsår inletts och var eniga i förhoppningen att  
    det må bli ett bra år. 
       
2. Det talades om att våren är här efter en lång vinter och att Vårstädning och Valborg är i  

antågande. Vägarna har dock farit ganska illa i vinter och en av de stora vattenpölar som  bildats i 
snösmältningen åtgärdades genom att kanten av asfalten fick spettas bort.   Vägföreningen kommer 
att behöva höja avgiften för underhåll. 

 
3. Vår gemensamma Vårstädning av ängen, gångarna mellan huslängorna, parkeringsplatserna utefter 

Riddarvägen, m.m. sker lördagen den 16 april kl. 10 – 12. Även i år kommer deltagarna efter 
välförrättat värv bjudas på nygrillad korv med bröd och någon form av dryck. Ta alltså med krattor, 
barn, skyfflar, korgar, skottkärror eller vad som finns så hjälps vi tillsammans åt att få fint i området 
och har samtidigt trevligt! Richard Johansson från nr 19 organiserar. 

     
      4. Valborg kommer att firas på sedvanligt sätt med fackeltåg, vårhälsning och brasa. 

Korvförsäljningsentreprenörer är förhoppningsvis även i år en femteklass vid Österskärsskolan. 
Barnkören (hoppas vi) och Musikkåren bjuder på skönsång för att hälsa våren välkommen! En 
megafon efterlyses till välkomsttalet. 
Kl 19.30 fackelförsäljning, kl 20 fackeltåg och kl 20.15 tänds kasen. 

 
5. Med anledning av föregående punkt påpekades också vikten av hanteringen av brasan och 

säkerheten kring denna. Det har slängts sura stubbar, våta löv och inpregnerat virke som bara ligger 
och pyr och gör att gräsplanen behöver lång tid att återhämta sig. Brasan har också blivit väldigt 
stor, vilket medför en risk. Tänk på att vi har gemensamt ansvar för säkerhet och miljö så att vi kan 
ha kvar vårt valborgsfirande. 

 
6. Förra året regnade försommarfesten bort, men vi hoppas på en ny chans i år med festligheter på 

Ängen skolavslutningsdagen den 11 juni i form av knytis och trevlig 
samvaro (kanske brännboll, fotboll, boule) ja, kort och gott, det som deltagarna själva 
bidrar med. Föreningen bidrar traditionsenligt med något glas ”bubbel”. 

 
Loppmarknaden blir den 21-22 maj 

 
Kräftskiva på Gatan (stumpen Riddarvägen 116–146) blir det den 19 augusti augusti. Förra 
sommarens skiva var väldigt trevlig! 

 
8. Ja, så mycket mera har vi nog inte att rapportera från detta styrelsemöte som hölls under trivsamma 

former hemma hos vår ordförande Ulrike. 
 
Vid protokollet 
Maria Smedberg  
Justeras                                    
Ulrike Kelter 


