Protokoll med Höj a Lekplats forening
Tisdagen den 11:e oktober 2016 hemma hos Tord Elvenes
Närvarande; Jonas Brorson, Daniel Klinteman, Tord Elvenäs, Joakim Bengtsson, Maria Höglund
och Maria Liljekvist
Ej närvarande; Henrik Lundvall och Anette Davidsson
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Mötet öppnades av

$
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Maria Höglund valdes till justeringskvinna.
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De närvarande godkände dagordningen.
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Föregående protokoll
Jonas har lorsökt att komma i kontakt med Kommunens ansvariga ftir alla Lekplatser ftlr att
diskutera kommande investeringar på vår lekplats. Den tidigare har gått i pension, Kerstin
Strömberg och nu är det en ny person som heter Jerry Palm. Önskvåin är att vi får till stånd
ett Szsiskt möte nere på Lekplatsen med honom. Jonas tar diskussionen och återkommer till
oss alla.
Vi har fått in en offert på en "spindelklätterställning", investedngca250 000kr.
Kommunen har inte bidraget med några investeringar de senaste 10-15 åren.

Jonas.

Fibernerläggningen, Bjäre Kraft verkar ha många uppdrag och allt verkar vara mycket
forsenat. Allt står mer eller mindre still i byn.
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Kassörens rapport
Alla medlemmar har betalt sin arsavgift. Vi har haft lite större utgifter i år så som
rutschbanans renovering, farg/olja till fortet, trappa och trappräcke till rutschbanan.
Utgifter framöver är höst städningen och styrelsens arvode (ftirtäring max 250kr).
Aktuellt saldo på kontot är 72 098:93.

$

6

Minigolfbanan i Hästhagen
Jonas har fått tag i protokollen från Kyrkorådet och fastighetsutskottet där de har giort sina
utlåtande flor att säga nej till vårt lilla projekt "minigolfbanan i byn". Allt har dragit ut på
tiden sen vår skrivelse i april, många turer inom kyrkans utskott och kyrkoråd.
Alla nåirvarande i styrelsen gav Jonas i uppdrag att skriva ett överklagande till beslutet, samt
att kyrkan får komma med en motivering varftlr de inte accepterar vårt önskemåI.
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Dags ftir höststädningen på Lekplatsen. Vi bestämde att städa söndagen den 30:e oktober
kl 10:00. Maria H fixar korv med tillbehör och Jonas gör en "att göra lista".

Fotbollsmålen vid ftirsamlingshemmet måste {tirankras ordentligt i marken. Inspektion på
gång. Tord far uppdraget att fixa detta.

Vi behöver ta bort ogräs i rabatten vid sidan om rutschbanan och bya en ruta i lekstugan. Ev
häckklippning igen. Bordet i stugan är sönder. Beslutar att köpa ny.tt till våren.
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