Styrelsemöte i Höja lekplats samfällighetsförening
Söndag 14/4 2019
Närvarande: Jonas Brorson, Maria Höglund, Maria Liljekvist, Daniel Klinteman, Erika Dånge,
Joakim Bengtsson
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Ordförande Jonas Brorson öppnade mötet
Till justeringsperson valdes Maria Höglund
Dagordningen godkändes
Till kassör valdes Maria Liljekvist. Till sekreterare valdes Joakim Bengtsson
Det har kommit in pengar på vårt konto, både ansökt bidrag 100.000 kronor och ett generellt
bidrag från kommunen. Vid städning ska vi undersöka hängande trädgrenar vid lekplatsen
och eventuella döda träd på vårt område vid Klockarbacken. Vi ska undersöka sopning av
grus på vägarna.
6. Kassören rapporterar att vi har 184.902 kronor på föreningens konto.
7. Vi har beslutat att köpa en kompisgunga att placera där gymnastikräcket är idag. Detta
kräver markarbete för större fallskydd. Gymnastikräcken ska flyttas till den plats där den
lilla kasebanan står idag. Vidare ska vi ha bort nuvarande sandlåda och ersätta denna med en
mindre upp mot slänten vid lyktstolpen. Vi ska köpa in klätterredskap ”Korallen” eller
”Korallen 2” från Tress sid. 146 och placera denna där sandlådan står idag. Erika Dånge ska
försöka sälja den lilla kasebanan, alternativt monteras denna ned och slängs. Joakim
Bengtsson ska lämna ovanstående till Henrik Lindvall för offert på dessa arbeten.
8. Vårstädning beslutades till 5/5. Påminnelseskyltar ska sättas upp några dagar före
städningen. Maria Höglund fixar grillning/fika.
1. Gungan ska oljas
2. Nytt plank på kullen ska byggas
3. Nya ribbor på balkongen i fortet efter anmärkning
4. Häck klipps
5. Allmän rensning av ogräs
6. Fylla i grus i hålor vid gungbräd
9. Det stora tältet kommer att hyras ut två gånger. Det lilla är bokat en gång. Jonas Brorson ska
kolla upp ny tältduk då den gamla luktar.
10. Kommande mötestillfällen 4/6 Maria Liljekvist, 8/10 Erika Dånge.
11. Mötet avslutades.
__________________________
Justeringsperson Maria Höglund

_____________________
Ordförande Jonas Brorson

