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Hej!
Hur har ni det i dessa karantän tider? Det är en konstig vår vi har. Vi hade ett medlemsmöte den 20
februari och då visste vi inte vad som väntade. Vår studiecirkel startade den 4 mars och vi hann ha
ett styrelsemöte den 9 mars. Sedan stängdes Kanonen och därmed den ena aktiviteten efter den
andra. Det viktigaste är ju att inte någon blir sjuk eller smittar andra.
Vi fick ju i all hast ställa in årsmötet som var planerat till den 31 mars. Kanonen stängde sina
lokaler och vi hade väl ändå inte kunnat träffas. Nu har vi i styrelsen beslutat att vi ska försöka ha
ett årsmöte via mail (de som inte har mail får naturligtvis handlingarna per post och får möjlighet att
lämna synpunkter). Ni kommer att få en särskild inbjudan rörande detta under maj månad.
Vad gäller arbetsgrupperna så ligger arbetet nere. Vi väntar på att detaljplanearbetet har kommit lite
längre. Ett 20-tal av er har skickat in svar på kompetensförfråga, detta tackar vi för samtidigt som vi
uppmanar alla att skicka in svar på denna. Vi bifogar kompetensförfrågan på nytt.
Vi i styrelsen har nu börjat träffas via Zoom (videomöte) och vi har haft ett möte den 27 april och
ett den 5 maj, Båda gick bra. Ett nytt möte är planerat till den 12 maj. Så det kommer definitivt att
vara ett alternativ i framtiden.
Vi planerar att ha ett zoom-möte där samtliga medlemmar inbjuds. Kommer detta att fungera?
Kanske. För att utröna detta kommer vi i styrelsen att ta kontakt med alla medlemmar som har email för att undersöka denna möjlighet.
Vad händer nu med prästgården och detaljplanearbetet?
Caroline från Sveafastigheter har träffat ansvariga på kommunen och planavtal ska upprättas. Olika
utredningar ska göras: en ang. dagvatten och en naturvärdesutredning samt ev. en
miljökonsekvensutredning. Sveafastigheter bestämmer vem som ska genomföra utredningarna.
John, arkitekten, ska titta på parkeringslösningar och/eller ev. garage. Att ta fram typlägenheter är
inte aktuellt för närvarande.
Sveafastigheter och Kyrkan är på väg att skriva köpeavtal.
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