Minnesanteckningar från Torggruppens möte Onsdag 3 maj 2017
Plats: Ersnäs skola, Matsalen
Närvarande: Elaine Blomqvist
Hans Blomqvist
Gunnar Lauritz
Lasse Lindvall
Ulla Isaksson-Axhammar
Mötets öppnande
Undertecknad hälsade alla välkomna till 2017-års Torggruppsmöte.
Föregående års 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.
Byaföreningen har även äskat pengar från Landsbygdskommittén till bl.a. Torget
som är beviljade.
Att göra på Torget denna sommar
Två ställplatser (eluttag samt informationsskylt) för husbilar/husvagnar ska
ställas i ordning. Utvärderas efter säsongen.
31 maj 2017 kl. 18.00. Påbörjas markarbetet för bilparkeringen och vägen till
bagarstugan. Undertecknad tar kontakt med Daniel Åström och hör om han
också är intresserad av projektet för sin del (åtgärda sin del av vägen)
- Lasse L med traktor - tar bort ”gräslagret”
- Övriga närvarande krattar/ räfsar och tar bort gräsrötter/ jämnar till
- Förebyggande ogräsbehandling av markytan med ättika
1 juni 2017 kl. 18.00.
Fortsatt arbete med parkeringen samt vägen
- Påläggning av stenmjöl. Gunnar L kollar, i god tid, med Stefan Lidström om dag
och tid passar.
- Lasse L kollar med Roger Lejon, i god tid, om han kan hjälpa till med att planera
ut stenmjölet och om dag och tid passar.
- Övriga närvarande krattar/räfsar /jämnar till.
Städkväll på Torget
Städkväll på Torget blir Måndag 5 juni kl. 18.00.
Ta gärna med en kratta. Alla närvarande blir bjudna på hamburgare mm när vi är
klara. Elaine B är som vanligt grillmästarinna.
Inköp blommor samt övriga inköp
Inköp av blommor och plantering ordnar Elaine B och undertecknad.
Bensin till klipparna ordnar Gunnar L.
Gunnar L servar även åkgräsklipparen.

Jourschema sommaren 2017
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
hjälper till och vi hoppas på nya hjälpkrafter i år jämfört med förra
sommaren.
Undertecknad gör en blänkare om detta i nästa nummer av Ersnäsbladet.
Intresserade hör av sig till Elaine via mail smejob45@lulea.st eller ringer 31052.
Övriga frågor
På städkvällen kommer vi att ha en genomgång av hur åkgräsklipparen
fungerar. Detta enligt önskemål. Vi gör även en enkel handhavandemanual.
Vid datorn
Ulla Isaksson-Axhammar
Sammankallande Torggruppen
Mobil 070 - 070- 23 85 847

