
Protokoll styrelsemötet Alsterbro-Bäckebo UVG 

 

Plats: Alsterbro Minihotell 2017-05-01 kl 18. 

Deltagande: Kjell Kristiansson, Nicklas Hult, Lena Arén, Lotta Krosse Marklund, Patrik 

Aronsson, Torben Zedrén, Johan Aronsson, Thomas Jeansson, Staffan Wölleke. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat 

§ 2. Godkännande av föredragningslistan 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 2017-02-02 

Godkändes. 

§ 4. Fiberinformation – Nicklas 

Alsterbro med omnejd har fått ett positivt besked från Nybro energi på sin ansökan till 

Jordbruksverket. I Alsterbro kommer utbyggnaden att kombineras med VA och cykelbanans 

utbyggnad. Niklas Hult undersöker om vi som förening får fiber till Nybro kommuns camping 

som vi arrenderar. 

§ 5. Alsterbro Minihotells pizzeria – Kjell, Thomas 

Leaderansökan är inskickad på 350 000:- och ska kompletteras med offerter på allt som ska 

ingå. Projektansökan kommer att behandlas av Leader Sydost vid mötet i september. 

Bygglov beviljat av Nybro kommun. Beslutades att föreningen inte gör några investeringar i 

detta innan vi har ett positivt besked om pengar. 

Thomas Jeansson föreslår att vi under sommaren ställer vår pizzaugn i köket, el och 

ventilation åtgärdas. Miljökontoret kontaktas. Två matbord ställs i lobbyn. Möbler flyttas 

vart?  

§ 6. Ekonomin - Kjell 

Den preliminära Resultatrapporten och Balansrapporten för 2017-01-01 – 2017-05-01 

delades ut och diskuterades. Lånet i Ålems sparbank är på 315 000:-.  Hyresgästens altan 

byggd och kostade 25 000:-. Lotta Krosse skall föra över pengarna för vårens uthyrning till 

föreningens konto omgående. Från och med juli månad får vi hyra för Minihotellet och 

campingen av arrendatorn Thomas Jeansson. 

§ 7. Alsterbrodagen – Staffan 

15 juli. Upplägget likt 2016, ej musik. Bakluckeloppis, Minitriatlon, Barfoot, fordon, 

hoppborg, knallare. Ålems sparbank sponsrar.  

 

§ 8. Tidningen 125:an – Torben 

125: an 2017 nr 2 kommer före midsommar.   



§ 9. Förslag på datum för styrelsemöten under 2017 

Beslutades att vi endast bestämmer datum för nästa möte som blir 2017-08-20 kl 18.30 på 

Alsterbro Minihotell. 

§ 10. Övriga frågor 

Vid nästa möte ska vi enbart diskutera visioner och framtidsfrågor, tänk efter vad du vill 

uppnå för mål med ditt engagemang i föreningen. 

21 maj kl 16 träffas hela styrelsen för att hjälpas åt att göra iordning Fröjdekulla gårds gamla 

syrenberså till en trevlig fikaplats för hotellgästerna. Kjell fixar virke till trallgolvet. Ta med 

såg och häcksax för syrenens beskärning. 

Åtgärdas: Minihotellet stopp i avloppet, Värmeavkännaren flyttas till hotellets norra sida av 

hotellet + lampa till hotellskylten - ElMagnus. Campingen sönderfrusen vattenkran utomhus.  

§ 11. Avslutning 

Kjell tackade alla som medverkat. 

  

Alsterbro 2017-05-01 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Kjell Kristiansson   Lena Arén 


