
Minnesanteckningar från Torggruppsmötet 

2012-05-09 

Närvarande: 
Ulla Isaksson-Axhammar Byaföreningen sammankallande 

Helge Björnström Byaföreningen 

Hans Blomqvist Hembygdsföreningen 

Tore Dahlberg Hembygdsföreningen 

Lasse Lindvall Samfällighetsföreningen 

 

Mötet öppnades 
Alla hälsades välkomna och speciellt Lasse L från Samfällighetsföreningen. 

Torggruppen 
I Torggruppen i år ingår förutom ovanstående även Elaine Blomqvist Hembygdsföreningen 

och Stig Blomqvist Byaföreningen. Tyvärr kunde de inte närvara pga av resa i Frankrike. 

Rådslaget 
Protokollet från senaste Rådslaget finns på Ersnässidan. 

Uppgifter att göra under kommande sommar 
- Hängrännor och stuprör ska köpas in och monteras. Helge B utför detta. 

- Kvarvarande elarbeten – tex PAX fläkt i duschrummet. Helge B 

- Hyllor ( sk golvhyllor”) i förrådet. Lasse L fixar  

- Inköp blommor, blomjord och plantering. Ulla I-A o Elaine B fixar. 

- Inköp kratta, räfsa, häcksax, skottkärra, spadar, träolja till bänkar . Ulla I-A fixar. 

- Skötbord ( finns redan) monteras i handikapptoaletten 

- Så in jordplätten runt Torpet – Hans B fixar 

- Olja in möblerna. Hans B fixar. 

- Helge B rensar efter julgranen 

- Vi kollar problemet med ”vattenpölarna” som alltid blir vid vårsmältningen och regn. 

Detta gör vi på städkvällen 22 maj. 

- - Måla handikapptoaletten en andra varv. Målarfärg finns hos Elaine o Stig. 

- Handikapptoaletten överlämnas till Samfälligheten (har med försäkringen att göra) 

 

Jourschema sommaren 2012 
Förra sommaren var det inte bara medlemmar från föreningarna som skötte klippning 

och vattning på Torget och det fungerade mycket bra. 

Vi gör likadant i år.  

Föreningarna uppmanas att ta upp frågan på nästa styrelsemöten och även tala med 

nära och kära. 

Anmälan görs till Elaine B som upprättar schemat och publicerar detta på Ersnäs 

hemsida och ev. per mail till respektive anmälare.  



Städkväll på Torget 
Tisdag 22 maj, k.18.00 är det städkväll på Torget. 

Medtag spade, räfsor. 

Efter bjuder Byaföreningen och grillmästarinnan Elaine på grillade hamburgare. 

 

 

 

Vid tangentbordet  

 

Ulla Isaksson-Axhammar 


