
Dagordning Styrelsemöte 220110 - Digitalt

Närvarande:

Anna Dahlgren, Ann Jornéus Tenfält, Karin Ring, Eva Lennartsson, Ann Andersson,
Lena Wattsgård Karolina Räntfors, Isabelle Clarén, Helena Bengtsson

Dagordning:

1. Mötet öppnas 18.30

2. Föregående protokoll

a. Helena- kommunikation - Reflektion

Föreningen på FB har nu en sida som bär vårt namn. Gruppen är

omdöpt till “Händer i Steninge”. Bytet har gått fint.

Anna ber Cajsa Fransson (som erbjudit sig) att vara administratör för

den gruppen. (Gjort)

Hemsidan: vi lägger styrelseprotokoll och större händelser/dokument.

b. Svar från Miljöinspektör, Halmstad kommun - Dumpat bygg- och

vägavfall i skogen på Steningeberget. Allt i sin ordning. Kvar: Förmedla

till medlemmar. (Gjort av Anna på FB, föreningens sida och delat med

“Händer i Steninge”)

c. Karolina/Helena - Cykelparkering vid Göstas - Digitalt möte planerat

med Sofia Warpman Halmstad kommun, Teknik- och

Fastighetssförvaltningen 27/1.

Under mötet tar Karin en första kontakt med Malin Brännstedt, Göstas

Café. Vi hoppas kunna få till en lösning som fungerar för alla parter.

d. Granen ner - Anna “Röda hönan frågat medlemmar” Magnus

Malmgren och Karin Andersson genomförde. Stall Lilla Lyckan

hämtade.



e. Bänkar på piren - Anna har mailat Sofia Warpman. Vid mötet inget svar

(men dagen efter…ämnet tas med i möte om cykelparkering 27/1)

3. Steninge Blommar

a. Anna har mailat Halmstad kommun gällande önskemål om sen slåtter.

Ärendet lagt vidare till andra kollegor pga föräldraledighet och kontakt

skall tagas efter årsskiftet.

b. Anna haft kontakt med Mats Lindqvist, Trafikverket. Man utlovar

inventering längs med kustvägen genom Skipås och Steninge under

2022 och efter det ev revidering av skötselplan.

c. Vi slog våra kloka huvuden ihop och kom fram till följande förslag som

vi kommer arbeta vidare med parallellt.

i. Utöka projektet till att gälla både dikeskanter OCH trädgårdar.

ii. Vision: om 10 år är Steninge känt för sina “stökiga”, “oskötta”,

blommande, insektsvänliga trädgårdar.

iii. man kan vara med i det lilla eller satsa stort. Allt välkomnas.

Hålla en enkel, välkomnande och positiv atmosfär.

iv. Försöka dra med många Steningebor genom att informera på

många olika sätt och göra det ofta.

v. Bjuda in till informationsmöten/kunskapsutbyte i slutet av

mars/början april + påsk (Isabelle och Anna)

vi. Tipspromenader (Isabelle med Anna som hjälp)



vii. Skyltar till dem som vill visa att de deltar. Vi pratade om hur

dessa kan se ut - olika ideér men inget beslut. Karin skall testa

att såga till träbitar som en ev plakett kan sitta på. Logga…?

4. Övrigt:

Karolina reflekterade över begreppet Strandskydd nära Steninge strand. Hon

har kollat upp att det sträcker sig ca 10 öst om kustvägen. Om strandskydd

kan man läsa på Naturvårdsverkets hemsida. (Miljöbalken 7e kap 15 par).

Bl.a. får “åtgärder ej göras som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller

växtarter”. Vi reflekterar över detta och vad det kan innebära när det röjs i

Steninge. Att känna till fakta vid vårt fortsatta styrelsearbete.

5. Nästa möte 14/2 - Digitalt

6. Mötet avslutas

Vid pennan: Anna Dahlgren


