MEDLEMSBLAD nr 2 - 2021
Årsmötet

Den 19 april hade vi ett digitalt årsmöte. Information om mötet och möjlighet att rösta skickades
ut under mars månad till alla medlemmar. 30 röstsedlar inkom med bifall för omval av sittande
styrelse och inval av en ny ledamot, Hanna Waddington, som önskas välkommen in i styrelsen.
Styrelsen ser efter sitt konstituerande ut så här:
Michael Eriksson, ordförande
John Blaxland, kassör
Hans Lebeck, säkerhetsamordnare och vice ordförande
Lars Kahlman, sekreterare
Anna-Karin Granath, kommunikationsansvarig
Kristina Sandin, kontaktperson kommun
Hanna Waddington, ledamot
Protokoll finns på hemsidan www.ppff.se under rubriken Dokument.

Verksamhetsplan 2021

Det råder stor osäkerhet på grund av pandemin kring när olika föreningsaktiviteter kommer att
vara möjliga. Det är inte osannolikt att det dröjer till augusti innan de första aktiviteterna
kommer igång. Vi hoppas dock att året 2021 kan ge oss medlemmar möjligheten att genomföra
såväl ett par seminarium, Paradiset Masters, en familjeaktivitet som en höstfest i någon form.
Föreningen har fortsatt god ekonomi och välkomnar initiativ till ytterligare aktiviteter för våra
medlemmar.

Årsavgift

Här är en liten påminnelse att betala in årsmedlemsavgift. Den är på 200 kr och betalas snarast
till PG 42 48 74-6 eller Swish 123 150 7706 (kom ihåg att ange namn, gatuadress och mejladress
på inbetalningen). Årsmötet röstade för att 2022 årsavgift är fortsatt 200 kr.

Coyards

Varje vecka lägger vår säkerhetssamordnare in i Coyards information från polisen vad som
händer i vårt närområde. Om du inte redan är medlem i Coyards (gratis), så ladda ner app:en och
anslut dig till gruppen ”Paradiset”, så håller du dig uppdaterad och där kan du också lägga in dina
egna observationer.

Paradisvägen, Gavelåsbron samt slänten ner mot Kärleksstigen

Enligt kommunen kommer lyktstolpar och staket vid Paradisvägen/backen att rätas upp och
vägen asfalteras så fort som möjligt.
Senaste information (27/4) från kommunen angående Gavelåsbron är följande-observera att
tidsplanerna längre fram är mycket preliminära:
•
•
•
•

Kommunen väntar på återkoppling från länsstyrelsen på det samråd som beretts under
våren
Tillståndsansökan till mark-och miljödomstolen planeras att skickas in i juni 2021
Dröjer ca 1 år till svar dvs juni 2022
Byggstart våren 2023 och arbetet beräknas ta ca 8-9 månader dvs bron klar framåt
höst/vinter 2023-2024

Arbetet med slänterna ner mot Kärleksstigen är i princip klart. Det återstår ett mindre arbete
som ska utföras i maj
Vi har en kontinuerlig kommunikation med kommunen och uppdaterar vår hemsida regelbundet
under rubriken Aktuell dialog med Kommunen.

Medlemsbladet

Påminner åter igen att om ni som istället för papperskopia av medlemsbladet vill ha ett e-post
meddelande om att medlemsbladet är upplagt på hemsidan kan ni anmäla er via e-post adressen
medlemsblad@ppff.se . Ambitionen är att på sikt upphöra med de tryckta bladen.

Styrelsen

