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Styrelsemöte den 23 mars 2009 
 
Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande 
 
Ulrike Kelter (Riddarvägen 15) ordförande 
Lars Wiborg (Riddarvägen 116) vice ordförande 
Christer Wiström (Riddarvägen 39 A) kassör 
Lars Nordin (Riddarvägen 124) sekreterare 
Anne Annefelt (Riddarvägen 126) adjungerad ledamot 
Thea Elander (Riddarvägen 150) ledamot 

 Mikael Norlén (Riddarvägen 27) suppleant 
Nils-Olov Gottschalk (Riddarvägen 13) suppleant 

  
 

1. Styrelsen konstaterade att ett nytt verksamhetsår sålunda inletts och var eniga i 
förhoppningen att det må bli ett bra år. 

 
2. Det upplystes att åtminstone almanackan antyder att det ska vara vår nu och att Valborg 

följaktligen är ganska nära förestående. 
 

3. Utifrån detta klarsynta inlägg beslutades att vår gemensamma städning av ängen, gångarna 
mellan huslängorna, parkeringsplatserna utefter Riddarvägen, m.m. sker lördagen den 25 
april kl. 10 – 12. I sammanhanget erinrades om att den under åtskilliga år erbjudna 
förplägnaden i dessa sammanhang, dvs. maränger, lättöl och Festis, under senare tid just 
inte har uppmuntrat deltagande i uppsnyggningen av vårt närområde. Därför beslutades att 
deltagarna i stället skulle erbjudas den svenska klassikern, alltså nygrillad korv med bröd 
och även någon form av dryck. Ta alltså med krattor, barn, skyfflar, korgar och en eller 
annan skottkärra så får vi rent och fint omkring oss kombinerat med lite vårsnack med 
grannarna och lunchen avklarad liksom automatiskt! 

 
4. Valborg kommer att firas på sedvanligt sätt med fackeltåg, sång av Agriakören, vårhälsning 

och brasa. Av flera ömmande hänsyn blir det inget fyrverkeri i föreningens regi i år. 
Korvförsäljningen skrämmer förhoppningsvis inte någon, men kan nog ändå smälla högt, 
så till den välkomnar oss klass 5 B vid Österskärsskolan som kommer att finnas där uppe 
på ängen. 

 
5. Ja, och se´n ska sommaren förhoppningsvis ha rullat in över oss. Försommarfest på Ängen 

blir det skolavslutningsdagen den 12 juni med början kl 19 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”.  

 
6. Kräftskiva på Gatan (stumpen Riddarvägen 116–146) avnjuts i år den ljumma 

sensommarkvällen fredagen den 21 augusti. Omkring kl 19 blir det bra att börja firandet. 
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7. Dessutom: Arbete pågår med att skapa en webbsida, där väldigt mycket trevlig och nyttig 
information om föreningen, våra hus, privata annonser, loggar till andra intressanta 
webbsidor, mm, mm, kan hämtas. Förhoppningar att få till stånd ett 
grannsamverkansprojekt finns också. Mera information kommer att lämnas i annat 
sammanhang.             

 
 
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 
 
 
Lars Nordin    Justeras 
 
 
    Ulrike Kelter    
 


