
Protokoll 

Medlemsmöte 20141013 

Plats: UPI 

Närvarande: 12  medlemmar. 

  

 

$1. Mötet öppnades och Ulf Lang hälsade de närvarande välkomna. 

$2. Mötet valde Ulf till ordförande, sekreterare Elisabeth. 

$3.  Mötet valde Lennart Pettersson Skandia Hardwood som justerare. 

$4. Mötet godkänd dagordningen. 

- Information arbetsgrupper. 

- Ny tilldelning arbetsgrupper. 

- Ekonomi. 

- Nya medlemmar. 

- Medlems avgift. 

- Övriga frågor. 

- Avslutning. 

$5. Information väggruppen. 

- Röjning väg 172. 

- Ny infart. 

- Ny info tavla. 

- Ulf och Lennart presenterade ett alternativ på ny dragning av väg 

från området till Kuröd.  

Information skyltgrupppen. 

- Ny skyltning på området. 

- Information om bort tagning av inaktuella skyltar. 

- Information ang ej medlemmars möjlighet att vara med på 

vägskyltning. Kostnad 1 500 kr /år. 

- Lars från Ledgruppen informerade om den nya info tavlan. 



Information bevakningsgruppen. 

- Information ang nattbevakning på brunnemrsvägen. 

- Förslag att kamera övervaka  området. 

- Förslag att belysning med starka lampor på strategiska platser 

sätts upp. 

- Nokas skyltar monteras upp. 

- Roger Liroma tar kontakt med Nokas ang skyltning och kamera 

övervakning. 

 

Information Utsmyckning / Trivselgrupp 

- Lars Hultberg tar kontakt med nya chefen på parkförvaltningen 

ang utsmyckning. 

 

$6. Ulf informerade mötet om ekonomin i Lif. 

 

$7. Nya medlemmar. 

- Ledgruppen. 

- Boströms El och Pump. 

- Uddevalla Energi. 

- Nya Boxhults bilservice. 

Mötet godkände de nya medlemmarna och hälsade de välkomna till 

Lif. 

På företaget Bohus Hundcenter är det ägarbyte och mötet godkänd 

detta. 

$8. Medlemskap. 

- Mötet beslutade att första året kostar medlems avgiften 3 000 kr 

och sedan kostar det 1 500 kr / år. 

 

 



$9. Övriga frågor. 

- Mötet beslutade att bjuda in Martin Hollerts Gatu och Parkchef 

till ett arbetsmöte hos Lif, förslaget kom från Lars Hultberg. 

$10. Avslutning. 

- Ulf avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. 

 

Vid Pennan. 

 

Elisabeth Melander. 

 

 Justerare. 

  

Lennart Pettersson. 

 

 

 

Bilaga 2sidor. 


