
DAGORDNING 

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉMÖTE 25 JANUARI 2022 

Närvarande: Mats Hansson, Hanna Dowert, Dag Öresjö, Björn Jälén, Joakim 

Jacobsson, Anja Melin, Linnea Jonsson 

 

 § 1  Föregående protokoll 

 

 § 2  Verksamhetsberättelse 2021 

Vi har gått igenom vad som blivit gjort 

under 2021. Mats skriver samman en 

verksamhetsberättelse och skickar den till 

styrelsen.   

 § 3 Dikning i Veteranhagen 

Björn kontaktar Brogrens och bokar in ett 

möte med dem och hagutskottet för att 

diskutera vilka åtgärder som ska vidtas. 

 § 4 Harvning vid ridhusbokning 

Vi önskar att det då man bokar ridhuset 

för gruppträningar eller större 

evenemang, t.ex klubbtävling eller öppen 

bana, ska ingå att den som står för 

bokningen även kontaktar harvarna och 

kommer överens om hur harvning för att 

återställa underlaget ska ske. 

Ridhusbokning före klockan 11 på 

söndagar ska inte kunna ske utan kontakt 

med harvarna (Dag Öresjö). Björn tar 

med sig detta till nästa styrelsemöte.  

Dag kontaktar webmaster. 

 § 5  Vårens FoA-schema 

Vi har inga arbetsuppgifter som ska 

utföras i period 1, allt anläggningsarbete 

behöver utföras senare i vår.  

§ 6 Vårens arbetsdag 

Vi kommer att hålla arbetsdag 15 maj kl. 

9.00-12.30. Björn skickar ut ett inledande 

mail till alla boxinnehavare.   

 § 4 Info från styrelsen 
 

-  

 § 5 Övrigt 

-Björn ansvarar för att kolla 

anläggningsmailen. 

-En arborist har gjort en översyn över 

anläggningens växtlighet. Hon ska 

återkomma med en skriftlig 

rekommendation.  

-Ola Persson kan hjälpa oss med snöröjning 

om vintrarna. Mats & Linnea blir 

kontaktpersoner till honom. Linnea skapar 

kontaktväg. 

-Dag har beställt en sargskrapa att använda 

vid ridhusskottning. 

-2 AK-medlemmar/vecka ser till att det finns 

sand & salt, samt att gemensamma ytor 



underhålls resten av vintern enligt följande 

schema: 

v. 4: Dag & Anja 

v. 5: Linnea & Hanna 

v. 6: Mats & Björn 

v. 7: Joakim & Ida 

v. 8: Dag & Anja 

v. 9: Linnea & Hanna 

v. 10: Mats & Björn 

v. 11: Joakim & Ida 

 § 6 Nästa möte 

 

1:a mars kl. 18.30 i cafeterian 

  


