
PROTOKOLL 

SETI styrelsemöte onsdagen 2017-10-18 kl 1800. 

Plats:Saltö Torg 2B  
Frånvarande: Alexandra Färnström, Åse Henriksson, Helen Hansson, 
Marita Borg Jerserup 

§1. Mötet öppnas av ordföranden Göran Löfgren. 

§2. Styrelsen godkänner dagordningen. 

§3. Föregående mötesprotokoll 2017-09-14 läser upp av Göran. Godkändes 
därefter och lades till handlingarna. 

§4. Inkomna/avsända handlingar. 
 Karlskrona kommun Kultur i oktober 

§ 5. Rapport från mötet med Drift-och serviceförvaltningen.  

Urverket till klockan som vanligtvis står på Saltö sand är renoverad och klockan ska 
sättas upp detta året. Roland Bonnier har varit en stor resurs i detta arbete. Kapell till 
klockan har det kommit prisförslag på och Ingvar på kommunen är underrättad. 
Rondellen bör färdigställas men vi får prata med Johan Lind. Utegym är kommunen 
tveksam till men vi fortsätter med dialogen med kommunen men även med ev skola 
som kan komma att hjälpa till med byggnation. Ingemar från kommunen meddelade 
att lekplatsen på Saltö inom kort ska renoveras. Vi hade som önskemål fler sopkärl, 
vilket de skulle lösa. Förlängd trottoarkant så vattnet leds till brunnen på Saltö sand 
ska kommunen fixa. Skräp vid Koviken ska kommunen hämta. Ekholmstrappan ska 
kommunen fixa. Göran Mårdhed kommer ta kontakt med Johan Lind på kommunen 
för att prata om trafikfrågor. SETI framförde önskemål om belysning på badplatsen. 

§6.  Pågående och icke avslutade ärenden. 

Skrivelse till Karlskrona kommun och Skanska angående 100-årsjubileum av gamla 
Saltöbron, förslag att detta uppmärksammas med b la. belysning. Det uppdrogs åt 
ordföranden att utforma och sända skrivelserna. 

§7. Ekonomi 

Ekonomin anses vara god. Budgetförslag avseende 2018 kommer på höstmötet.  
  

§8. Höstmötet 23 november 
  
  
Under denna punkt gicks igenom vad vi ska informera medlemmarna om. 
Dagordning och kallelse lästes upp. Utdelning av inbjudan till medlemmarna ska 



PROTOKOLL 

delas ut senast den 8 november. Helen ska berätta om medlemsavgifter och budget, 
vi kommer ha förtäring från Saltö Fiskhall, lotteri och film kommer visas. 

Inbjudan till ”Julpyssel” 5 december, kl 18.30 presenterades och detta är något Marita  
och floristen Louise kommer genomföra. Priset sattes till 150:-/person.  

§9.  Under övriga frågor informerades om föroreningar på Saltövägen 27.  
  
  
§10. Nästa möte med styrelsen, valberedningen och revisorerna 
 Måndagen 18 december kl 1800 
  
§11 . Mötet avslutas. 

Lisa Holmberg    Göran Löfgren 
Sekreterare     Ordförande 


