Styrel semöte med

Höja

Lekplats samfäll ighetsfö rening

Måndagen den 2 oktober 2OL7 hemma hos Daniel

Närvarande: Daniel, fonas, foakim, Anna, Maria H och Maria

L,
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Mötet öppnades av fonas

SZ

Till iuseteringskvinna valdes Maria

$3

Dagordningen godkände-s
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fonas, ordförande, gick igenom föregående protokoll.
För knappt ett år sedan träffade vi en tiänsteman från kommunen
nere på Lekplatsen. Vi visade hur vår lekplats såg ut och efter mötet
skickade vi in en "önskelista" med saker som vi ville genomfrira på
lekplatsen. Vi har inte hört något sen desgmen nu har vi fått ett
förhandsbesked på 300 000kr. Slutgiltigt besked blir till våren då
politikerna ska klubba det.
För att kunna genomföra alla våra önskemål på lekplatsen kan man
skicka en ansökan till Stiftelsen Gripen.
För att kunna genomföra allt bör man ha en kunnig person som gör en
planering hur vi verkställer våra id6er. |onas skickar en ftirfrågan till
Binkåker och Daniel pratar med Henrik som iobbar på Biäre
Entreprenad.
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Aktuellt saldo på kontot är fn 80 745kr, Det kommunala bidraget var
lite högre i år, 16 821kr. Alla medlemmar har betalt sin årsavgift.
Utestående kostnader I höst är städningen på lekplatsen ca 400kr.
Förhoppningsvis är där ingen kostnad för skottning I år.
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Bygglovsansökan till gamla skolan. Rågrannarna haryttrat/sig I
frågan angående om $l tillbyggnad av fastigheten. Hoti, ägaren har
inte yttrat sig I de negativqinvändningarna som har kommit in.
Ansökan blir då vilande.
Vi som förening får också yttra oss och skriver friliande invändningar;
Vägen är den lämpad frir ökad trafik?
Parkeringsmöj ligheter
Stor tillbyggnad stämmer ei med befintlig byggnad och stämmer inte
med byns öwiga hus *ektllpit,vtaovt\€rr .
Är det så att det ska vara ettäemensboende eller inriktningen
kommer ändras igen?
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Styrelsen beslutar även att skriva en tillsynsanmälan då huset

förfaller.
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Höstens lekplatsstädning kommer ätt vara söndagen den 29:e oktober
kl 10:00 med sedvanliga arbetsuppgifter och korvgrillning därpå.
Maria H fixar. färnrör ska sättas under lekstugan, klippa häcken och

täckbark I slänten m.m.
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Öwigt

59

Nästa

S10

Mötet avslutades och vi tackade Daniel för en underbar god äppelkaka
livets dryck därtill.

Maria L berättar att man via Stiftelsen Gripens hemsida kan köpa DNA
märkningspaket till reducerat pris 349kr ford 699kr). Gäller tom 30
november.
Bra att förebygga stölder och inbrott.

*8t" är hemma hos Anna den 2:e februari 2g18,
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