Styrelsemöte Hcija Lekplats samfällighetsförening
Söndagen 19 april 2015 hemma hos Jonas.

1. Mötet öppnades
2.

3.
4.

Närvarande: Maria L, Anette, Tord, Daniel, Jonas och Henrik
Tord valdes tilljusteringsman.
Dagordningen godkändes.
Ordförandens rapport:
Revisionsberättelsen var inte komplett vid årsmötet men är nu klar och
godkänd.
På årsmötet anmärktes det på rutschkanan, vi skalltitta närmre på den

och eventuellt byta ut den om det är möjligt.
Vattenansamlingar vid byavägen diskuterades, Jonas skall upprätta
skrivelse till Trafikverket och kyrkan.
Det kom även in klagomål på att grinden till lekplatsen och dörren till
lekstugan inte hålls stängda och där av skapar störande ljud för
grannarna när det blåser.
5. Kassörens rapport:
Inbetalningsavierna för 2015 är utdelade.
Ekonomi är fortsatt god i föreningen, ca 91000 kr i kassan.
6. Projekt 2OL5:
Sparbanken öresund har en stiftelse som vitänkt söka bidrag ur.
Vi diskuterade om att söka bidrag för en multiarena och bestämde oss
därför att bjuda in Rantzows sport till ett möte.
Vi kommer även se över annan utrustning när vi har mötet.
Maria L och Maria H skall försöka piffa upp inne i lekstugan.
Henrik skall ordna kataloger från olika leverantörer av lekredskap.
Hembyggdsparkens lekplats skall rustas upp, Maria L skall ta kontakt med
ansvarig och höra vad de tänkt göra med den befintliga lekutrustningen.
7. Lekplatsstädning:
Lekplatsstädningen planerades in till 3/5 klockan 10:00.
Jonas skickar ut kallelse och sätter upp informationsskyltar om detta.
Fortet och insidan av lekstugan behöver målas och gungställningen
behöver behandlas, Maria L ordnar färg och olja.
Busskuren behöver städas, städpatrull utses på städdagen.

Buskarna på kullen behöver klippas, behöver vi motorsåg så har Maria

L

det.
Henrik ordnar sand till sandlådan och jord till att återställa vid gamla
pilkojan.

Maria

ordnar med fika.
Jonas kontaktar byalaget och hör om dom tänkt anordna något på
städdagen.
Daniel har tagit på sig att klippa häcken in mot sitt hus.
8. Kommande möten:
1416hemma hos Henrik, 4/tA hemma hos Anette och 27/3,1hemma hos
Maria L.
9. övrigt:
Stölderna och buset fortsätter tyvärr i byn, vi får alla hjälpas åt och hålla
ögonen öppna.
Tårttävlingen som anordnades vid midsommarfirandet blev en succ6 och
kommer naturligtvis även anordnas under kommande
midsommarfirande.
10.Mötet avslutas:
Jonas tackades för en trevlig kväll.
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