YFF:s styrelsemöte 2015-05-05
Närvarande: Gunnar Pettersson, Emma Norman, Kent Lagerqvist,
Fredrik Eriksson, Agneta Ivarsson, Frank Drewes,
Kenneth Sandberg, Christina Sandström, Kalle Forsberg och
Anna Hilmersson.
1. Kent förklarade mötet öppnat.
2. Hans-Erik Näslund, boende efter byvägen (Holken-vägen) är med och inleder med sitt
problem. Sommartid blir han och 3 familjer till hårt drabbade av den biltrafik som råder när
badgäster ska till och från badplatsen. Det parkeras på båda sidor om vägen, deras infarter
används för att vända och blir ibland delvis blockerade. Han upplever att det inte tas någon
hänsyn till de boende omkring Holken. Hans-Erik lämnar uppdraget till styrelsen att se över
situationen och lämnar mötet enl. överenskommelse. Vi tar till oss åsikterna.
Styrelsen diskuterar vidare. Kent har kollat upp vad som gäller, det är en allmän väg och
fritidsföreningens styrelse kan inte göra något. Vi förstår problemet men har inte befogenheter
att förbjuda trafik eller parkering. Däremot kan vägföreningen gå vidare med det, de kan fråga
Eva Larsson som äger åkern intill, (till synes oanvänd), om det finns möjlighet att få parkera
där, de kan ansöka om anvisningsskyltar vid parkering. Kent tar ärendet vidare till
vägföreningens ordförande Hans Granberg.
Vi kommer överrens om att det vi kan göra är att vädja till badgästerna på hemsidan,
Facebook och göra en skylt att sätta upp utanför Holken, i första hand en inplastad A3.
Kenneth och Emma gör ett förslag på skylt. Texten på skylten görs om möjlig kortare än
nedan för att bli mer lättläst. Sen utreda om det finns möjlighet att få hjälp att göra en riktig.
Kents förslag på text på hemsidan:
Ärade badgäster.
Vi är glada att ni väljer att besöka Holkens badstrand. Eftersom
besöksantalet är stort får vi många bilar på vägen därför ber vi er om
största möjliga hänsyn till de närboende. Vid parkering på vägen
rekommenderas att alla ställer sig på sjösidan och ej i vägren samt ej
hindrar utryckningsfordon. Tacksamt om de som har möjlighet promenerar
eller cyklar.

3. Kent går igenom förra mötesprotokollet.
4. Nästa möte göra en ny nyckelförteckning. 15 nycklar finns. Rickard har den aktuella
nyckelförteckningen och får i uppdrag att innan nästa möte göra en inventering av den.
5. Lyckad pubkväll. Många besökare, det gick bra med öl, varma mackor och korv. Många av
gästerna uppskattade att det numera går bra att betala med kort.
6. Dålig belysning i Holken. Det behövs en investering, både i bättre allmänbelysning samt
lite mer mysbelysning. Kenneth kollar med Daniel om det går att "dimra" den redan befintliga
belysningen för att kunna välja stark/dämpad belysning efter behov. Emma kollar upp övrig
belysning. Det kommer att bli ett lysrör till i köksdelen. Förslag på att sätta några ”spotlights”
över bardisken.
7. Kent har begärt översyn av hastigheten på Gräsmyrvägen och inom Yttersjö hos
länsstyrelsen. Det vore bra om 70-sträckan började redan innan Klubbenvägen, samt att vi får
40 km/tim inom Yttersjö.
1

8. Diskussion om eventuellt rabattsystem för medlemmarna.
Svårt att göra vid pubkvällen då det har att göra med utskänkningstillstånd m.m. Pubkvällen
är dessutom bara för medlemmar.
Däremot skulle man kunna ha 10 % rabatt för medlemmar som handlar i sommarkiosken. Vi
har haft samma priser på varorna i 10-15 år. Kenneth gör en översyn av priserna och visar oss
ett förslag på ev. höjningar.
9. Marknadsföring på hemsidan.
Vi kan höra med lokala företagare om de vill göra reklam på YFF:s hemsida, alternativt
lämna reklamblad på Holken för upplysning om vad som finns i närområdet. Vi finns inte
med på kommunens hemsida över badplatser, kan man länka YFF:s hemsida där?
10. Förslag från bybo att Holken har två kanoter för uthyrning sommartid. Är det möjligt?
Kostnad? Förvaring? Bra ide men inte i dagsläget.
11. Det behövs nya skyltar till omklädningsrummen. Inte lönt med fastsatta skyltar, de bryts
loss. Förslag på att måla texten direkt på dörrarna istället. Fredrik fixar det.
12. Övriga frågor.
* Kalle: Rapport från Tjärdalens arbete med lekparkens framtid.
Frågan har gått ut till de övriga vägföreningarna i byn om att dela på kostnad och arbete.
Svaren är att ingen vägförening är beredd att dela kostnaden. Däremot säger alla
vägföreningar att det finns medlemmar som är beredda att ställa upp med arbete och pengar
privat. Det har sökts bidrag hos bredbandsföreningen och arvsfonden, inget svar på det än.
Vad händer nu? Tjärdalen har 4 alternativ.
1. Lekparken plockas ner och slutar finnas.
2. Lekparken hålls stängd tills något beslut tas i framtiden.
3. Lekparken drivs av Tjärdalens vägförening i den omfattning som de klarar av. Detta kan
innebära att ett antal lekutrustningar plockas bort eller att kostnaderna ökar.
4. Lekparken förvaltas och ägs av en lekparksförening. En förening som innefattar hela byn
som förvaltar lekparken. De förvaltar den i den omfattning som de klarar av.
Den 2:a juni har Tjärdalen ett vägföreningsmöte. Där ska det tas ett beslut för vilket alternativ
styrelsen ska driva.
* Christina: Rapport från Myresjöområdet när det gällde Valborg. Många besökare men dålig
uppslutning från området på de som skulle utföra jobbet. Inget nytt problem. Fritt fram att
kolla med övriga områden om hjälp i god tid om man märker att det blir svårt att genomföra.
Är man hemma så kan man kanske hjälpa till även om man inte är ansvarig.
* Gunnar: Planering av arbetet inför sommarkiosken ska ha ett eget styrelsemöte i så god tid
som möjligt. Kenneth hör av sig så fort han fått sommarjobbarna från kommunen.
* Fredrik: Styra upp städdagen så alla vet vad som ska göras. Lättare för de som kommer och
ska jobba. Kent, Kenneth och Fredrik kollar upp innan dess vad som behöver göras förutom
de sedvanliga uppgifterna.
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Nästa möte måndag 8 juni kl. 19.00.

-------------------------------------Anna Hilmersson
Sekreterare

-----------------------------------------Kent Lagerqvist
Ordförande
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