
Dagordning med minnesanteckningar 
Torggruppen 

Måndag 14 maj 2007, kl.19.00, Ankaret 
 

Närvarande: 

Elaine Blomqvist  Husmodersföreningen 
Hans Blomqvist   (Husmodersföreningen) 
Tore Dahlberg   Hembygdsföreningen 
Annika Lundberg  Hembygdsföreningen 
Kjell Bäckström  Idrottsföreningen 
Gunnel Westerberg  Idrottsföreningen 
Helge Björnström  Byaföreningen 
Ulla Isaksson-Axhammar  Byaföreningen 
Saknades   Samfällighetsföreningen 
Saknades   Samfällighetsföreningen 

 

1.  Sammankallande. Vem i fortsättningen ? 
Tyvärr så ville ingen överta undertecknads roll som sammankallande 
för gruppen. Frågan tas upp vi nästa möte (städmötet på Torget) 

2.  Rådslagsmötet 2007-03-12 
Undertecknad läste upp valda delar ur Rådslagsmötets minnesanteck-
ningar från 2007-03-12 (det som gäller Torget och Toagruppen) 

3.  Sammanslagning av grupperna (Torget / Toa) 
Elaine B kontaktar  Ale Byaförening och höra hur de gick till väga för 
att få bidrag m.m till byns WC.  
Alternativt kan vi söka EU-bidrag till nästa period.  
Vi ska ha ett separat möte kring WC på Torget när herr Persson beha-
gar befinna sig i byn för att diskutera hur vi går vidare (under juni må-
nad). 

4.  Städkväll på Torget 
Vi städar på Torget Onsdag 23 maj kl. 19.00. Efter utfört jobb grillar vi 
(Elaine fixar det) och gör en uppföljning av dagens möte. Vid dåligt 
väder är Måndag 28 maj reservdag. Vi ska göra fint till Nationaldagen. 

5.  Hämta bänkarna + bordet + stolarna 
Helge och Hans hämtar bordet, bänkarna. 

6.  Vad ska göras på Torget i sommar och av vem / vilka ?? 
- köpa blommor till blomlådorna 
Elaine och undertecknad ordnar detta. 
- olja in grillen och bänkarna 
Tore köper in materialet och Hans  utför jobbet. 
- teakoljebehandla bänkarna vid boulebanan + stolarna 
Se ovan 
- flaggstång 
Helge har kontakter och gruppen beslutade att det blir som Helge före-
slog.  Mest troligt så är allt på plats till Nationaldagen. 



- belysning. Antal ? 
Kjell kollar upp detta.  
- åtgärda gräsmattan 
Avvaktar vi med till hösten för att inte störa de arrangemang som är 
planerade. 
- ”rama in” gräsmattan (stockar) 
Undertecknad kollar upp var stockarna tagit vägen och om ev. detta 
kan utföras av våra sommarjobbare. Kontaktar även Lars-Erik O och 
hör om han i så fall kan gräva upp runt om - marken är stenhård. 
- mer grus till parkeringen 
Avvaktar vi med till hösten alt. nästa vår 
- ev. mjölkpall med anslagstavla (belysning) 
Avvaktar vi med till nästa år 

7.  Jourlista för Torget (vattning, gräsklippning m.m) 
Undertecknad visade förslaget till sommarjourlista för Torget. Försla-
get klubbades efter vissa justeringar. 

8.  Sommarjobbarna vecka 27 - 29 ( from 2 juli - 20 juli ) 
Bosse Axhammar har inte fått in några önskemål ännu. 

9.  WC på Torget. Hur gå vidare ? 
Se fråga 3. 

10. Övrigt 
Kjell ställde frågan om det är planerat något för byns ungdomar på  
Torget. Svaret är f.n.: Nej. 
Undertecknad ska försöka ta reda på planerna för ”Fila” huset. Det är 
i behov av viss uppfräschning med tanke på hur fina husen nu är på 
Toget. 

 

 

Vid pennan  

Ulla Isaksson -Axhammar 
Tel 0920- 31104 
ulla.isaksson-axhammar@tele2.se 
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