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ÖPPNANDE
Magnus hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. DAGORDNING
Dagordningen godkänns.
3. FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Förgående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
4. STATUSRAPPORT TRAFIKFRÅGAN
• Magnus har haft kontakt med Gunilla och väntar fortfarande på besked. Han ska
återuppta kontakten under sep/okt igen.
• Sofia ska kolla om det finns någon polisrapport från cykel/bilolyckan som skedde i
slutet av aug i korsningen Kyrkgatan/Råslättsvägen. Om det finns det lämnas en
kopia till Magnus som håller i trafikfrågorna.
• 4st skyltar (Kör försiktigt, lekande barn) ska köpas in och sättas upp på Kyrkvägen
samt Svangatan. Pernillas man köper in dessa.
5. LEKPLATSEN
• Städ och fixardag av lekplatsen har bestämts till den 6 oktober, kl 9.
Pernilla skriver ut påminnelselappar om denna dag samt tar fram
medlemsavgiftsavier som sedan ska läggas i alla brevlådor.
• En redskapsbod har köpts in och monteras upp på lekplatsen. Det som återstår är
takpapp som ska köpas in av Magnus och sedan gemensamt monteras på
fixardagen. I denna bod kommer det finnas redskap och lite leksaker. Alla är
välkomna att donare redskap och leksaker. Ett kombinationslås ska köpas in,
Magnus köper in detta.
• Vi måste beställa bortkörning av skräphögen och ytterligare avfall som kommer
fyllas på efter städdagen den 6 okt. Marcus tar kontakt med kommunen angående
detta.
• Målburar är beställda av kommunen. Grillgaller är fixat och ska monteras dit under
fixardagen. Slangar och spolutrustning ska skaffas till vintersäsongen, detta är under
arbete. Staffan kollar upp detta.
• Vi måste se till att isbanan tätas innan spolning så att det inte rinner ut och blir
isbildning i backen upp till lekparken. Tas upp under fixardagen.

•

•

Det har kommit in ett förslag från David Högberg om förslag på ny lekställning för
större barn. Då dessa kostar relativt mycket läggs ärendet så länge på is men tas
upp på nytt under nästa år.
Kommunen måste göra något med gruset som är bredvid/under den asfalterade
stigen upp till lekplatsen. Denna håller i dagsläget på att undermineras då gruset
rinner bort vid stora regnskurar. Magnus kontaktar kommunen.

6. HEMSIDAN
Mattias ser till att hemsidan uppdateras.
7. EKONOMI OCH KASSA
81 st medlemsavgifter är betalda. Påminnelse läggs i brevlådorna till dem som fortfarande
inte betalt in medlemsavgiften.
Föreningen har 846 kr i kassa och 34 742 kr på banken.
8. ÖVRIGA FRÅGOR
• De har tidigare funnits en jätte lång stege i föreningen som ska finnas för utlåning.
Denna har länge varit borta, ingen vet vem som har den. Mattias kollar med Ulf vart
den finns.
• Pernilla tar kontakt med Keolis angående att busschaufförerna kör för fort.
• Kontakt ska även tas med energibolaget då gator fortfarande är trasiga efter
grävning av Wetternet. Pernilla ringer dem.
• 2013 är det 80 års jubileum för området, detta måste vi ju fira. Sofia funderar och
kommer med förslag på hur detta firande ska läggas upp.
9. NÄSTA MÖTE
Nästa möte är bestämt till den 7 februari kl 18.30.
Vi ses hemma hos Sofia på Råslättsvägen 12.
10. MÖTET AVSLUTAS
Magnus avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Vid protokollet
Sofia Adelin

Justeras
Magnus Kamstedt

---------------------------------------

-------------------------------------------

