PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
HÖJA LEKPLATS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
11 OKTOBER 2015 HOS ANETTE
NÄRVARANDE: ANETTE DAVIDSSON, JONAS BRORSON, TORD ELVENES, DANIEL KLINTEMAN

1. Mötet öppnas
2. Anette väljs som justeringsman
3. Dagordningen godkännes
4. Föregående protokoll saknas. Ordförande efterlyser.
5. Sedan föregående möte. En skylt finns nu på båda sidor grinden vid lekplatsen som
uppmanar till att stänga densamma.
Efterforskning av minigolfbana pågår fortfarande. Det har funnits några på blocket,
men dessa försvann snabbt.
6. Kassörens rapport. Tas upp vid nästa möte
7. Renovering av kasebana på lekplatsen. Den stora kasebanan har funnits på lekplatsen
i mer än 25 år och börjar få en del skador som måste åtgärdas. Jonas har träffat
Brinkåker Lekplatsservice på plats som först undersökte möjligheten att hitta en ny
bana. Detta visade sig vara omöjligt, så stora banor görs inte längre. Istället
undersökte han en renovering och har lämnat en offert på detta. För allt arbete,
inklusive borttagande, renovering, målning och återställande önskar han 23 000
kronor plus moms.
Styrelsen beslutar att godkänna offerten och ge Brinkåker i uppdrag att renovera
banan. Samtidigt ska han undersöka möjligheten att flytta den på slänten något mot
lekplatsen eftersom den i dag står direkt innanför grinden.
Styrelsen beslutar också att trappan tas bort under höststädningen och att en ny
byggs till våren, anpassad efter kasebanans placering
8. Nya lekredskap
Under midsommarfirandet fick barnen i byn möjlighet att tycka till kring ett antal
förslag som Tord hade plockat fram. Klar favorit var en karusell.
Styrelsen beslutar att Tord kollar upp detaljerna kring hur en sådan byggs och att
Jonas kontaktar kommunen för att höra om eventuella bidrag. Styrelsen beslutar
också att beslut om ev inköp tas på årsmötet.

9. Höststädning. Blir i år söndagen den 25 oktober kl 10. Jonas sätter upp lapp på
anslagstavlan och frågar Maria H om hon kan ordna korvgrillning mtb Styrelsen
beslutar också att vänta med ommålningen av fortet till vårstädningen
10. Övriga frågor. Busslinjen mellan Höja och Ängelholm verkar ha trillat bort från
beslutsfattarnas bord. Jonas och Byalagets ordförande Helena gör en skrivelse till
kommunen för att påminna om behovet och fråga vad som nu gäller.
Klippning av Hanssons runda. Räcker antalet klippningar eller ska vi kräva fler hos
kommunen. Frågan tas upp på årsmötet.
11. Nästa möte. Höstavslutning fredag 27/11 hos Maria H (ska dock tillfrågas först)
Den som inte kan bör flagga för detta asap
12. Mötet avslutas och vi tackar Anette för gästfriheten

Höja dag som ovan

Jonas Brorson

Anette Davidsson

Kvällens sekreterare

justeringsman

