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Saltö-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening 
  (SETI) styrelsemöte 2018-10-22. 

     Datum/Tid: 2018-10-22 kl 1800 
     Plats: Saltö Torg 2B  
     Närvarande: Göran Mårdhed, Alexandra Färnström, Kerstin       
Karlsson, Charlotte Ljungman, Marita Borg Jerserup, Lisa Holmberg, 
Göran Löfgren.  
     Frånvarande: Hedda Lundqvist och Helen Hansson Carleke.  

Protokoll 
      
       
     § 1. Ordföranden Göran Löfgren öppnar mötet. 

     § 2. Styrelsen godkänner dagordningen.  

     § 3.  Föregående mötesprotokoll läses upp och läggs till 
handlingarna. Tack alla som deltog på städdagen och ett extra tack till 
Hedda och Charlotte. Alexandra, Lisa och Göran förbereder skrivelse 
till kommunen gällande trafiksituationen.  

     §4 Inkomna handlingar, Drift- och serviceförvaltningen tycker 
Gamla Saltöbrons jubileum ska uppmärksammas. Kostnadsförslag ska 
tas fram och belysning av bron ska ingå i deras budgetarbetet 2019.  
  
     §5. Höstmöte planeras äga rum torsdagen 29 november. Föreläser 
ska Richard Johansson göra, lokalen är Saltöskolans matsal, utrustning 
behöver förberedas, förtäring blir från Saltö fiskhall, lotteri anordnas, 

http://www.salto-ekholmen.se/


dagordning och inbjudan ska skickas ut i början på november. Hedda 
ansvarar för utskick på mail och FB. På mötet läggs budget för 2019. 
Medlemsavgift 2019 förblir oförändrad 100 kr.  

     § 6. Övriga frågor 
          
            Förslag till årsprogram och studiecirkel för 2019.  

Mars 28/3 Årsmöte, uppstart för studiecirkel, föredrag.  
April- Valborgsmässobålet och Valborgsmässofirandet. Bommen 
öppen tisdagen den 23/4 och torsdagen den 25/4, kl 17-19. 
Maj- städdag 5/5.  
Augusti-trivselkväll med musikunderhållning 23/8, 
stadsdelsvandringen på Björkholmen den 25/8.  
Nov- Höstmöte 28/11 

 År 2019 planerar SETI har ett större fokus på trädgård. 
Trädgårdsaktiviteter under 2019 diskuteras. Kerstin och Marita har 
planerat olika trädgårdsträffar under 2019. Utskick förbereds med 
intresseanmälan för att se medlemmarnas intresse. 

            Helen Hansson Carleke ansvarar för att ta fram aktuell 
medlemslista med betalande och icke-betalande medlemmar samt 
mailadresser. (Samråd med Hedda) se gärna över bakgrundsfärg så 
den blir lättläst. Undvik blå.  
             
 Föreningen ska jobba fram ett program inför jubileum av 
Gamla Saltöbron. ex ljusshow.  

 Beslut om medlemskap i kanotklubben godkändes. Här 
planeras framtida styrelsemöten och studiecirklar att äga rum.  

 Årsmötet 2019, förslag Gunnel Carlsson, känd från TV.  

 Möte med Karlskrona Kommun ägde rum 2018-10-03 med 
Ingvar Svensson. Följande frågor togs upp: Byggnaden av utegym, 
ytterligare sopkärl vid lekplatsen, tillverkning av ett bord med 



vidhängande bänkar, borttagning av torra grenar, bortforsling av 
ilandfluten tång vid badstranden. Ordförande Göran Löfgren tackar å 
SETIs väg för den goda samarbetet med kommunen. 

 Styrelsen godkände inköp av lamineringsmaskin. Uppdrogs 
av Marita att göra inköpet. 

 Nybyggnation på Saltö planeras. Kommunikation sker via 
tomtägare, kommun och närliggande bostadsrättsföreningar. Vidare 
informerade Göran Löfgren om projekt i närmiljön med b la Kilströms 
kaj, idrottshallen, mätning av hastighet på Strandvägen.  
     
     §7. Nästa möte med styrelsen planeras måndagen den 10 dec 18.00. 
Saltö torg. Till detta möte beslutade styrelsen att inbjuda revisorerna 
och valberedningen.  

      § 8. Mötet avslutas 

Lisa Holmberg    Göran Löfgren 
Sekreterare    Ordförande 

_________________   _______________ 

   

        


