Styrelsemöte Höja Lekplats samfällighetsförening
Tisdagen L2 april20L6 hemma hos Jonas.

1. Mötet
2.

öppnades
Närvarande: Maria L, Anette, Tord, Maria H, Joakim, Jonas och Henrik.
Tilljusteringsmän valdes Maria H och Anette.
Dagordningen godkändes.

3.
4. Ordförandens rapport:
5.

6.

7.

Kommunen har kommit med en ny översiktsplan.
Kassörens rapport:
lnbetalningsavierna för 2016 är utdelade.
Fakturan för rutschkanan har kommit, den landade på 23084kr.
Ekonomi är fortsatt god i föreningen, ca 75000 kr i kassan.
Har ännu inte inkommit någon faktura för vintern snöskottning.
Angående planerna på HVB-hem i Höja:
Jonas ska tillsammans med Byalaget skicka ut en enkät där de boende i
byn ska kunna få ta ställning till ett HVB-hem i Höja.
Svaren från enkäten skall sedan sammanfattas och ett gemensamt möte
med de boende ska anordnas.
Vårstädning datum, vem gör vad:
Lekplatsstädningen planerades in till 1/5 klockan L2:00.
Vi startar städdagen med grillad korv, Maria handlar in det som behövs.
Jonas skickar ut kallelse och sätter upp informationsskyltar om detta.
Fortet behöver målas en andra gång, Maria L ordnar färg och olja.
Vi kommer att behöva ordna en ny trappa till rutschkanan, Maria H hör
med Anton Lilja om han kan fixa detta.
Anmärkningar från besiktningen av lekplatsen åtgärdas på städdagen.
Häck mot Pildammsvägen behöver rensas från ogräs samt klippas.
Nytt foto till lekande barnskyltarna tas på städdagen, Jonas fotograferar.
Skyltarna längs byavägen ska tvättas.
Henrik ordnar sand till sandlådan och makadam till att fyllan ut
hålrummet under den nya rutschkanan.
Ny stolpe till postlådan vid pingisbordet sätts upp.
Jonas kontaktar byalaget och hör om dom tänkt anordna något på
städdagen.
Joakim inventerar befintlig lekutrustning till lekstugan och sandlådan.

8.

Han köper även in ny om det skulle behövas.
Minigolfbana - vad tänka på innan vi drar igång:
Kyrkan ställer sig positiv till en minigolfbana på ängen.
Dock så vill dom att vi redogör för hur vi tänkt utforma anläggningen. Vi
Tanken är att vi ska införskaffa en 10-12 håls bana.
Jonas kollar med kyrkan om vi kan låna något utrymme till klubbor, bollar

mm.

9. övrigt:
Vi ska undersöka möjligheterna om ny lekutrustning till lekplatsen.
Henrik tar fram priser på lite olika lekredskap.
Jonas undersöker möjligheten till extra bidrag från kommunen.
l0.Kommande möten:
3115 kl. 19.30 hos Henrik, 4/tO kl. 19.30 hos Tord och t3/1k|.19.00 hos

Maria H.
11.Avslut:
Mötet avslutades och vi tackade Jonas för en trevlig kväll.

Maria

Höglund

Anette Davidsson
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