
    !   
    www.salto-ekholmen .se 

PROTOKOLL VID SALTÖ-EKHOLMENS TRÄDGÅRDS- OCH 
INTRESSEFÖRENINGS HÖSTMÖTE 2017-11-23 

Plats: Gamla Carlscrona 
Tid: 18.30-21.30 

Ett 30-tal personer hade tagit sig till Gamla Carlscronas lokaler på Trossö till 
SETI:s höstmöte 2017. Mötet inleddes med att Rolf Andersson informerade om 
Gamla Carlscronas verksamhet. Smörgåstårta serverades från Saltö fiskhall, tack 
Håkan. Det bjöds även på något sött till kaffet. 

§ 1.Höstmötets öppnande. 

Ordföranden öppnar höstmötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordning. 

Höstmötet godkänner  dagordningen.  

§ 3. Val av ordförande för höstmötet. 

Göran Löfgren väljs som ordförande för mötet. 

§ 4. Val av sekreterare för höstmötet. 

Lisa Holmberg väljs som sekreterare för höstmötet. 

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för höstmötet. 

Hans Karlsson och Christina Mårdhed 

§ 6. Höstmötets behöriga utlysande. 



Höstmötet konstaterar att kallelsen har skett stadgeenligt och att mötet 
således är korrekt utlyst. 

§ 7. Förslag till budget för 2018. 

Kassören redogör för styrelsens förslag till budget 2018. Poster 
redovisas. Vi har en budget i balans och den godkänns. 

§ 8. Fastställande av medlemsavgift för 2018. 

Höstmötet beslutar att behålla medlemsavgiften för 2018 oförändrad, 
alltså 100:-/hushåll 

§ 9. Skrivelser och rapporter. 

Tre skrivelser har skickats angående Kilströms Kaj. Ordföranden 
informerar om processen och att SETI fått avslag på överklagan.  

§ 10. Föreningsaktiviteter. 

Det informeras om kommande julmys som kommer äga rum 5 
december på Saltö. Floristen Louise kommer finnas på plats.  

§ 11. Övrigt. 

Medborgarförslag från Gert Olsson att Saltöbron fyller 100 år om 
drygt  två år. SETI har lämnat förslag om att bron lyses upp i samband 
med detta. Förslaget är inlämnat och ska beredas inom ett år i 
kommunfullmäktige.  

Göran Mårdhed har varit i kontakt med kommunen angående 
trafiksituationen. 30km/h är beslutat att hastigheten ska vara på Saltö. 

Rondellen: Snart kommer stop-skyltar då kommer de även enkelrikta 
Almögatan. Förslag på sjömärke men det kommer definitivt finnas 
krukor som utsmyckning. 



Koviken, svårt med skyltning eftersom det inte är trafikgata. Juridiskt 
dilemma. Inga skyltar på gång.  

Samarbetet med Karlskrona Kommun, Drift- och serviceförvaltningen 
och SETI är bra. Flotten går nu över i kommunens drift. Gångvägen 
mellan simstadion och Saltösand är fixad, grenar plockas upp och 
stengången ska förlängas så inte vatten rinner ned på sanden. 
Ekholmstrappan kommer renoveras inom kort.  

Utegym är på önskelistan. Önskemål uppkom även om en ny 
beläggning på stigen till södra Saltö. Även säkerheten på lekplatsen 
pratades det om. Trappan vid kurvan ut mot Brändaholm behöver 
fixas till. På önskelistan finns också att det ska finnas belysning vid 
Saltö Sand.  

Klockan är uppsatt och urverket kommer sättas i till våren. 
Kommunen har servat urverket och renoverat klockan. Roland 
Bonnier har lagt ner mycket tid på klockan och styrelsen tackade 
Roland för allt engagemang med klockan med ett presentkort hos 
Saltö Fiskhall. 

§ 12. Höstmötets avslutande. 

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar det formella 
stadgeenliga mötet klockan 20.20 

Höstmötet fortsätte med filmvisning som leddes av Rune Olsson, 
Gamla Carlscrona. 

Sekreterare:     Ordförande: 

Lisa Holmberg     Göran Löfgren 

Justeras: 

Hans Karlsson     Christina Mårdhed


