PROTOKOLL /
MINNESANTECKNINGAR
Protokoll/minnesanteckningar fört vid strategihelg för Alliansen
Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

26-27 oktober

Närvarande:

Anders Glemfelt, Sauli Hakkarainen, Caroline
Mollmyr, Bosse Melvås, Charlotte Henriksson,
Amanda Nero, Simon Wendt, Herbert Eriksson
och Carina Lundin

§1
Mötet öppnas
§2
5-års jubileum

Sauli hälsade oss alla välkomna till Varberg och
förklarade mötet öppnat.
Amanda informerade om planeringsgruppens
arbete. Sista anmälningsdagen är den 3
november till Susanna Henriksson eller Lena
Wendt.
Caroline och Anders hjälps åt med att ordna en
hörna i hallen med information om hallen.
Anders bjuder in några av våra politiker.
Amanda kontaktar bla Borås Tidning och
Boråskuriren för att be dem skriva om vår fest.
Anders kollar med Fristad Runt.
Caroline fixar en annons till BT.
Den 15 november är alla som vill välkomna att
hjälpa till med förberedelser till festen.
Vill någon baka en tårta till tårtbuffén, kontakta
Amanda snarast, 073-371 52 76

§3
Utökning parkering

Anders har fått ett muntligt medgivande till att
utöka vår parkeringsplats från kommunen. Vi
väntar nu på ett skriftligt medgivande innan vi
kan börja arbetet. Det är kommunens mark.
Anders påminner dem igen. Grannarna,
Henrikssons, har också lämnat sitt medgivande.
Många kör åt fel håll i ”rondellen” vid skolan. Vi
köper en ”pil-skylt” och sätter upp i rondellen.
Simon fixar detta.

§4
Utbyggnad

§5
Gym

Anders har pratat med Lars Serrander om att
hjälpa oss med ritningar till vårt ev utbygge. Vi vill
ha två olika ritningar, en med enbart ett förråd
och en med ett (nytt) gym på andra våning. Vi vill
i så fall flytta vårt nuvarande gym och göra
konferensrum av det idag befintliga gymet.
Vi måste dessutom ha ett ordentligt
kostnadsförslag innan vi kan besluta om ett ev
utbygge.
Rasmus har slutat som gyminstruktör. Amanda
och Charlotte fixar en avskedspresent.
Charlotte, Simon och Amanda tar över som
gyminstruktörer. Vi kollar med Ingvar om han har
någon kurs för dem och även litteratur.
Vi skulle kunna anordna ett möte med de som
använder gymet för att mer få reda på deras
önskemål.
Ska vi starta en facebookgrupp för de som
använder gymet?
Vi borde sätta upp en hylla för bollarna på gymet
för att frigöra golvyta. Sauli fixar detta.
”Riktiga” hopprep har efterfrågats.

§6
Framtiden

Vad vill vi satsa på i framtiden för att området
kring Allhallen ska bli mer attraktivt? Vi
diskuterade och funderade tillsammans och kom
bla fram till att vi skulle vilja:
Bygga ut och flytta gymet
Bygga en bastu/badtunna/bastuflotte
Ishockeyrink
Expandera gymet
Innebandyturnering mellan föreningarna
Bjuda in gästinstruktörer som en kul ”happening”
Buggkurs
Röja runt Nossekälla
Promenadstråk med kartor och skyltar
Porlande bäck
Utegym ev i anslutning till en bastu
Handikappsturneringar
Vi valde att fundera vidare på:
1. Bygga ut hallen med ett förråd och flytta
gymet.
Anders ansvarig

2. Promenadstråk runt bla Nossekälla. Ta fram
en karta med promenad-/motionsslingor utritade
Charlotte ansvarig
3. Bastu vid Nossekälla
Anders ansvarig
Den ansvarige funderar vidare och bryter ner
idéerna i småpunkter osv för att vi ska kunna
fortsätta diskussionerna.
§7
Övrigt

Kan vi, och även andra föreningar,
använda ”Välkommen till Borgstena-skyltarna”
för att göra reklam för lite större evenemang i vår
bygd?
Går det att göra en skylt och sätta över den
befintliga skylten tillfälligt? Bosse testar att göra
ett tapettryck. Sauli mailar över ett förslag på
tryck med reklam om Allhallsfesten.
Simon fixar en ställning till vägprataren som finns
i Allhallen.
Caroline skickar information till Fritid- och
folkhälsokontoret om att vår hall är
handikappanpassad och att vi gärna tar emot
även sådana arrangemang.

§8
Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 2 december kl 18.30
i Allhallen. Charlotte fixar fika
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