Minnesanteckningar från Torggruppens möte Tisdag 8 maj 2018
Plats: Ersnäs skola, Matsalen
Närvarande: Elaine Blomqvist
Hans Blomqvist
Ulla Isaksson-Axhammar
Mötets öppnande
Undertecknad hälsade alla välkomna till 2018-års Torggruppsmöte.
Föregående års minnesanteckningar
Genomgång av föregående års minnesanteckningar.
Information från Rådslaget 2018
Elaine gick igenom protokollet punkt för punkt.
Att göra på Torget denna sommar
För närvarande finns inga projekt på gång för sommaren förutom klippning och
skötsel.
Inköp av blommor mm
Elaine och undertecknad ordnar detta.
2 st nya blomlådor köps in istället för de gamla i trä (vid bagarstugan) som har
gjort sitt.
Jourschema sommaren 2018
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.
De som vill ha en genomgång hur åkgräsklipparen fungerar kan ta kontakt med
undertecknad eller gå in på Ersnäs hemsida/Torggruppen/användarinstruktion
Ekonomiska läget
Frågan bordlades då kassören inte var närvarande.
Städkväll på Torget
Städkväll på Torget, Måndag 4 juni kl. 18.00.
Följande ska göras:
- Krattning av löv
- Boulebanan rensas från ogräs samt krattas
- Hängrännorna kollas (ev. åtgärdas) efter vinterns rikliga snöande
- De gamla blomlådorna vid Bagarstugan rivs/tas bort – marken fixas till
- Trädgårdsborden med bänkar slipas (själva bordsytorna).
Lackning gör vi vid ett senare tillfälle.
Ta gärna med en kratta. Alla närvarande blir bjudna på hamburgare mm efter
utfört arbete. Elaine B är som vanligt grillmästarinna.
Övriga frågor
Se nästa sida

Som till allt annat som anordnas i byn behöver vi fler som ställer upp och
hjälper till och självklart hoppas vi 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.
Vid datorn
Ulla Isaksson-Axhammar
Sammankallande Torggruppen
Mobil 070 - 070- 23 85 847

