Protokoll
Styrelsemöte Timmernabbens Samhällsförening
Tid:
2015-08-13

Plats:
Gabriel Keramik

Närvarande:
Henrik Nilsson, Lars Burmeister, Håkan Sjöborg, Rose Marie Bergqvist, Ove Nyblom & Hans Kilbaum

§ 1 Ordförande Lars Burmeister öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning, sekreterare valdes Henrik Nilsson.
§ 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll och ärende lista.
• Föregående mötesprotokoll saknas.
§ 4 Genomgång av:
Nabbedagen 2015
• Baklucke-loppisen: Registrerade 46st betalande försäljare. Styrelsen noterar att detta är ett
nytt rekord.
• Modellflygplanen: Kunde ej flyga ont om plats och troligen för mycket vind. Besökare fick se
flygplanen på marken och diskutera med entusiasten Helmut Moritz.
• Ribbåt: Färd ut i sundet och inne i Nabbeviken blev en stor succé.
• Luftbollar i vatten: Mycket bra aktivitet för att utnyttja vattnets närhet. Utövare stängs in i en
ca 2-3m i diameter plastboll som rullar på vattenytan.
• Godisregn: ICA Algots Mönsterås sponsrade med godisregna för de yngre, anses som lyckat.
• Backstapling: Ej lyckat då traditionella läskbackar ej gick att få tag i, använde mjölkbackar
som ej passade till detta. Detta skall lösas i god tid till Nabbedagen 2016.
• Fiket: Besökarna blev fler än beräknat, skulle behövts fler bord.
• Historiker Gunnar Svensson: Placeringen vid korsvirkeshuset blev ej lyckad då det rörde sig
väldigt mycket folk just där. Platsen bör väljas efter hur mycket besökare det är.
• Musik (HAMNPLAN) Ålems Sparbank: Mycket bra för stämningen på området.
• Antal besökare: Styrelsen uppskattar besökarna till 1500-2000st.
Nabbedagen 2016
• Båttvätt: Förslag på att anordna båttvätt samma dag.
• Diktioner om att sammanföra Nabbedagen med Strandbanken.
Medlemsmatrikel
• Diskussion om hur information ska göras tillgänglig för medlemmar i Timmernabbens
Samhällsförening.
Gång och Cykelväg Timmernabben – Mönsterås
• Lars Burmeister informerar om att byggnation av GC kan påbörjas under hösten och då från
Mönsterås i första hand.
• Grannar till återvinningsstationen vid Tempo har stora problem med nedskräpning och
buller. Brev har skickats till kommunen om en uppdatering av stationen. Önskemål om
bullerdämpning finns med.

•

Hamnens återvinningsstation önskas flyttas till den framtida södra infarten till
Timmernabben. Denna väg kommer alltså anslutas till de nya bostadsområdena i den södra
delen av orten som då också får närhet till stationen.

Hemsida
• Timmernabben har fått en ny hemsida sedan i början av sommaren. Adressen är som tidigare
www.timmernabben.org och kan ses från dator, telefon & läsplatta. Projektet ny hemsida
har Henrik Nilsson och Lars Burmeister genomfört under våren. Hemsidan har idag ett
sparsamt innehåll men kommer fyllas på efter hand. Styrelsen har tagit fram rubriker som
ska fyllas med text och bilder och sedan publiceras på hemsidan. Ansvarig för hemsidan är
Henrik Nilsson.
Skarv
•

Kommunen håller ett stort möte för att diskutera hur hantering av skarven ska ske i
september 2015.

Ställplats
• Sedan denna togs i bruk har det fungerat mycket bra.
• Information om ställplatsen ska förbättras på hemsidan länka till www.monsteras.se
• Skyltar ska sättas upp på platser i Timmernabben där Husvagnar och Husbilar ej får stå.
Förslag ska tas fram.
Årsmöte 2015
• Mötestid bestäms till 25 okt 16:00
• Besökare föreläser om skarven.
• Debatt om skarven efter föreläsning.
§ 5 Övriga frågor:
• Styrelsen har mycket lite input från barnfamiljer och yngre ortsbor.
• Styrelsen bestämmer att frågan om barnfamiljers och yngres önskemål ska tas upp på
årsmötet.
§ 6 Nästa möte
• Hålls 2015-09-29 18:00 på Gabriel Keramik.

