Minnesanteckningar från Torggruppsmöte torsdag 12 maj 2016
Plats: Hos Elaine Blomqvist
Närvarande: Elaine Blomqvist
Hans Blomqvist
Stig Blomqvist
Gunnar Lauritz
Lasse Lindvall
Ulla Isaksson-Axhammar
Mötets öppnande
Undertecknad hälsade alla välkomna till årets Torggruppsmöte
Föregående mötets minnesanteckningar
Genomgång av föregående års minnesanteckningar
Ekonomiska läget
Gunnar L informerade om det ekonomiska läget.
Pengar finns till det som ska göras på Torget i sommar. Vi försöker naturligtvis
bli sponsrade där det går.
Att göra på Torget denna sommar
Vi har under åren som gått gjort det mesta som var planerat.
Nu återstår att fixa till den sk bilparkeringen genom att i första hand få bort
gräset och efter det förse densamma med ett lager stenmjöl.
Undertecknad köper medel för gräsborttagning och får sedan hjälp av Lasse L.
Lasse L kontaktar också samfällighetens ordförande för att höra om de kan
bidra (med pengar) till iordningställandet av parkeringen och framför
brandstationen. Elaine och Stig B kollar upp kostnaden för några lass stenmjöl.
Det finns också ett behov av rasskydd över entrén till Torpet.
Städkväll på Torget
Städkväll på Torget blir Måndag 23 maj 2016 kl. 18.00.
Ta gärna med en kratta. Alla närvarande blir bjudna på hamburgare mm efter
utfört arbete. Elaine B är som vanligt grillmästarinna.
Flaggstången
Elaine B fick i uppdrag att höra med Sven P vad som är fel på flaggstången.
Tydligen svårt att hissa flaggan.
Inköp blommor samt övriga inköp
Inköp av blommor och plantering fixar Elaine B och undertecknad som vanligt.
Ny vimpel köps in av undertecknad.
Vedlår till grillplatsen fixar Lasse L. Ett stort tack till Kalle P för veden.
Bensin till klipparna ordnar Gunnar L.
Åkgräsklipparen behöver inte servas i år.

Jourschema sommaren 2016
Elaine sköter även om årets jourschema som innebär gräsklippning (se skiss på
Ersnäs hemsida) den aktuella veckan, vattning av blommor och rensning av
ogräs från boulebanan samt ta bort eventuellt övrigt skräp.
Som till allt annat som anordnas i byn behöver vi fler som ställer upp och hoppas
på en större anslutning i år jämfört med år 2015.
Intresserade hör av sig till Elaine via mail smejob45@lulea.st eller ringer
31052.
Inga övriga frågor.

Övriga frågor

Ett stort tack till Elaine och Stig för jättegott fika efter mötet
Vid datorn
Ulla Isaksson-Axhammar
Sammankallande Torggruppen
Mobil 070- 34 78 015 , 070- 23 85 847

