
Styrelsemöte 2022-09-20 

 

Närvarande: 

 

Anna Dahlgren, Ann Jornéus Tenfält, Eva Lennartsson, Helena Bengtsson, Ulla Desombre 

 

Dagordning: 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Anna har skickat mail till Teknik- och fastighetsförvaltningen där hon tackar för den fina 

cykelparkeringen vid Göstas. Anna har fått svar från förvaltningen. 

 

3. Den person på Länsstyrelsen, marinbiolog, som Steninge Natur- och Miljöförening sökt 

kontakt med är ledig men väntas vara tillbaka i början på oktober. Anna tar förnyad kontakt 

efter den 4 oktober. Vår förhoppning är att få hjälp med information om tångens betydelse och 

påverkan i Steninge 

 

4. Dumpat bygg- och vägavfall i skogen på Steningeberget är inte åtgärdat. Ann inlämnade en 

skrivelse till Halmstad kommun i slutet av 2021 men skräpet ligger kvar. Anna har åter varit i 

kontakt med Halmstad kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, och fått besked att avfallet ska 

vara borta senast våren 2023. 

 

5. Diskussion om Steninge Natur- och Miljöförenings två anslagstavlor. Vi önskar använda dem 

mer aktivt men ett problem är att låsen är väldigt dåliga. Även tavlorna på toalettväggen skulle 

behöva en uppfräschning men de tavlorna är inte föreningens. 

 

6. Det är mycket skräp i vägkanter, runt busskurer, längs gatorna och på stranden i Steninge. 

Eva föreslår tre städdagar per år. Styrelsen bifaller och beslutar om tre städdagar. Datum och 

tider kommer att finnas på anslagstavlor och Facebook. 

 

7. Styrelsen beslutade att ”medlemsåret” ska löpa från 1/5 – 30/4. När en medlem betalt ska en 

bekräftelse skickas ut via mail att avgiften kommit föreningen tillhanda. 

 

8. Helena visade förslag på Nyhetsbrev som kan skickas till de medlemmar som har en 

registrerad e-post. Styrelsen beslutade att brevet ska skickas en gång per kvartal. 

 

9. Helena kommer att göra ett förslag till kommunikationsplan som hon presenterar på nästa 

styrelsemöte. 

 

10. Julgranen tänds lördagen den 26/11 kl. 15.00. Styrelsen kommer att annonsera på Facebook 

och anslagstavlor. Det blir glögg och pepparkakor till de som kommer. 

 

11. Nästa styrelsemöte onsdagen den 9 november hos Ulla. 

 

12. Mötet avslutas. 

 

Vid pennan: Ulla Desombre 


