
Styrelsemöte torsdag 26/1-23 kl 18.30
Granitvägen 15
Närvarande: Peter, Anders, Marianne, Karin och Elisabet (sekreterare)

1 ) Genomgång protokoll från 26/12-22
Problemet gällande hemsidan är åtgärdad. Webben fungerar, men uppdateringar fungerar ej. Karin har dialog
och får hjälp med detta med ansvarig.

Förslag till kassör: Markus Maajola, Erik Enneberg. Elisabet kontaktar dem.

2. Fortsatt Diskussion bryggan, nästa steg?
Anders har erhållit kostnadsförslag för bryggor. 80 tkr, 3000 kr/år för upptag och isättning.
Vi behöver fundera över placering och ha i åtanke vindförhållanden, båttrafik, längd/djup etc.
Samt hur detta ska organiseras, t ex som en bryggförening för Södra Viggbyholms invånare.
Utarbeta text till kommunen för presentation. Formalisera byggprojektet.
Anders har uppmärksammat kommunens mål / ambition för mandatperioden 2023-2026:
(https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2022/2022-11-14/Handlingar/15.1%20Bilaga%201%20-%20Ver
ksamhetsplan%202023.pdf):
Med fokus på följande:
“Underhåll av kommunens badplatser och motionsspår ska ges särskild
prioritet.
Hjälp och stöd ska ges till föreningar som själva vill bygga eller ansvara för
drift av en anläggning.
En arrangemangsstrategi ska utvecklas.”

3. Avslutande diskussion stallet, kommunikation till medlemmarna?
Anders har haft kontakt med kommunen samt med kassören i ridklubben. Inga uppsägningar finns. Det finns
ingen skriftlig dokumentation gällande en ansökan om exploatering/utbyggnad.
Villaägareföreningen avvaktar frågan men önskar dialog med kommunen, vilket även gäller förtätning i området.
Vi söker kontaktperson.

4. Valborgsmässofirandet. Ambition och plan samt organisering
Peter återkommer med plan inför Valborg.
Diskuterar marknadsföring, Peter sammanställer förslag:

Senaste Valborg på ängen var 2018 före dess tror jag det var typ 50 år oavbruten valborgsfirande

2019 inställd pga torka. Det låg en stor mängd ris på ängen då som var uppblandat med byggavfall. Vi lyckades
få iväg alltihop utan kostnad för föreningen med kommunens hjälp.

Som resultat av detta tillåter kommunen bara lämning av ris några dagar före eldning.

2020 inställt pga pandemi
2021 inställt pga pandemi

2022 inställt pga avsaknad brandpost.

Tidigare fanns en vattenkälla i skogsdungen buskarna bakom fotbollsplanen.

Utrustning till valborg lånas gratis från IP skogen. Vi brukar ha ett musiksystem. Tidigare genom
Privatpersoner men finns att låna på IP skogen numera

Plan:

Kritiska moment för genomförandet:



1. Vattenkälla typ stor vattentank med pump och brandslang med munstycke. Brandförsvaret
tillhandahåller inte slangar

2. Boka lag som kör försäljning och hjälper till med att rigga dekorationer och brandvakt
3. Tillstånd polisen
4. Lämning av Ris 2 dagar innan (det är bra för oss att det går att lämna ris på fredag lördag och söndag

förmiddag) Vi kan också förhandla med kommunen om lämningsdagar.
5. Traktor för att maka ihop ris på söndag förmiddag. Tidigare hyrts från PEAB som inte kunde förra året

då de var upptagna med sopning måste bokas i god tid. kan kommunen hjälpa till här
6. Bokning av kärl för sophämtning Ragnsells eller liknande bolag där föreningen har konto
7. Bokning av utrustning för försäljning.
8. Inköp marschaller ved mm brukar göras av föreningen men kan kanske delegeras

Försäljning och dekorationer:

Förening som sköter försäljning och hjälper till med uppdukning och nedplockande av dekorationer som finns att
hämta på granitvägen 64

Vi har haft skolklass, Viggbyholm hockey och konståkning under min tid. hockey har första tjing i år då skulle kört
förra året som inte blev av. De har en större grupp av föräldrar som kan hjälpa till.

Aktiviteter framåt:

1. Ta kontakt med lokalpolitiker som vill ha firande på ängen. Undersöka vilket stöd kommunen kan eller
vill ge. Gör det sista veckan januari  (Anders och Peter)

2. Kontakta Viggan hockey (Peter)
3. Informera i området om att valborg ska bli av. Del av info brev (Alla styrelsen)
4. Lösa frågan om vattnet. Ta reda på om kommunen kan hjälpa till.
5. Kontakta brandförsvaret för rekommenderad mäng vatten som behövs
6. Boka traktor för hopmakning av ris.
7. Boka IP skogens utrustning. Februari (Peter)
8. Beställa sopkärl. 1 månad innan (Peter)

Utrustning från IP skogen

Bord
Tält
Vägkoner
Grill
Bänkar
PA system

5. Övriga frågor ( Ekonomi, Adm, Nya ideer)
Peter har varit i kontakt med Skatteverket gällande deklaration. Vi kan ansöka om ej behöva deklarera. .
Peter följer upp detta till nästa gång.
Anders informerar om ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk; Ett hållbart Täby
(https://etthallbarttaby.se/om-oss/) ca 1600 personer anknutna.
Anders har haft informell kontakt med deltagare i nätverket. Kan vi samarbeta? Det föreslås att vi bjuder in
representante, ev  till nästa styrelsemöte?

6. Nästa möte
23/2-23 kl 18.30
Granitvägen 20


