
Protokoll 
 

SETI styrelsemöte söndagen 2017-09-14 kl 18.00. 
 
Plats: Saltö Torg 2B, 
Frånvarande: Lisa Holmberg, Peter Okmark, Hedda Lundquist, Åse Henriksson 
 
§1. Mötet öppnas. 
 
Ordföranden Göran Löfgren öppnar mötet. 
 
§2. Godkännande av dagordning – ev. tillägg under övriga frågor. 
 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 
§3. Föregående mötesprotokoll 2017-07-06 
 
Ordföranden läser upp föregående mötesprotokoll. 
 
§4. Inkomna samt avsända handlingar. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen ”Kultur och Karlskrona” Kultur programmet september. 
 
Växjö Tingsrätt Mark och Miljödomstolen. Beslut: Mark och Miljödomstolen avvisar 
överklagande från Saltö Ekholmens trädgårds- och intresseförening. SETI kommer 
inte att överklaga detta beslut. 
 
§5. Pågående och icke avslutade ärenden.  
 
(Se åtgärdslista) 
 
§6. Ekonomi 
 
Kassören gav en ekonomisk genomgång. 
2018 års medlemsavgift föreslås oförändrat vara 100 kr per hushåll.  
Kassören tar fram budget för 2018 vilken föredras på höstmötet. 
 
§7. Erfarenheter från: 
 
Trivselkvällen den 25 augusti: Blev en mycket trevlig afton med 40 stycken 
medverkande i det fina vädret på sensommarkvällen. Både mat och musik var 
uppskattat. 
 
Standsdelsvandring den 27 augusti: Ingemar Fredriksson gav en intressant guidning 
på Saltö och Ekholmen. Även denna tillställning var välbesökt med 40 stycken som 
deltog i vandring och tillställningen var mycket omtyckt. 
 
Både Trivselkvällar samt stadsdelsvandring föreslås leva kvar i någon form och bli en 
årlig företeelse. 
 



 
§8. Övriga frågor 
 
Städdagen Saltö sand bestämdes infalla den 24 september kl. 09.30-13.00. 
 
Höstmöte 23 november kl. 18.30, plats Föreningen Gamla Carlscronas lokal 
Alamedan 11. 
 
Adventsevenemang 28 november blomsterarrangemang. Ansvarig Marita Borg 
Jerserup. 
 
Medlem i SETI har lyft frågan om fler boule-banor vid fotbollsplanen. SETI har haft 
frågan uppe och motsätter sig inte detta. Dock är detta ett beslut som måste tas i 
samråd med skolan och kommunen. 
 
Medlemsförslag 1918 till 1920 byggdes gamla Saltöbron. Detta bör uppmärksammas. 
Införs på åtgärdslistan. 
 
§9. Nästa möte 
 
Onsdagen den 18 oktober, 18.00 på Saltö Torg 2B.  
Årets sista styrelsemöte, med efterföljande måltid, avhålls måndagen den 18 
december kl. 18 på Saltö Torg 2B. SETIs valberedning och revisorer inbjudes att 
delta. 
 
§10 . Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Alexandra Färnström    Göran Löfgren 
Sekreterare    Ordförande 


