16 MAJ 2011

Minnesanteckningar från mötet med
Torggruppen,
Torpet,
2011-05-09
Närvarande:
Elaine Blomqvist
Hans Blomqvist
Lars-Erik Ottosson
Helge Björnström
Ulla Isaksson-Axhammar
Helena Strandberg ordf. Hembygdsföreningen - inbjudna
Birger Johansson ordf. Byaföreningen - inbjudna

§1
Handikapptoaletten – vad är kvar att göra?
Kvar att göra
- skötbord
- handtag till wc-stolen
- ramp in till RWC
- panel på dörren
- utfyllnad av jord el. dyl runt utbyggnaden
- hållare för pappershanddukar
Lars-Erik ordnar med utfyllnaden, panel till dörren, rampen. Undertecknad
kollar upp skötbordet, handtagen till wc-stolen.

§2
Anläggning av gräsmatta
Anläggning av gräsmatta efter grävning och utbyggnaden kommer att ske i
slutet av augusti för att inte störa sommarens aktiviteter på Torget.
Hans B kollar upp kostnaden för matjorden.

§3
Vad har vi för pengar att röra oss med i
Torggruppen
Projekt- och aktivitetspengarna är slut och vi kommer att behöva ca 15 000
kr för att färdigställa enl. § 1.
Kan föreningarna, som i fjol, skänka överskottet till Torget från Ersnäsdagen?
Tas upp i Hembyggdsföreningens och Byaföreningens nästa styrlesemöte.
Undertecknad talar med ordf. för Ersnäs IF, Carina Winza, och hör hur EIF
ställer sig till det.
Penningfrågan bör vara löst senast mitten av juni för att vi ska kunna gå vidare. Resp.ordföranden meddelar undertecknad beslutet från sin förening.
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§4
Jourschema för Torget sommaren 2011
Det är svårt att få fler frivilligar förutom Torggruppen att engagera sig och
hjälpa till med klippning, vattning m.m på Torget. From i år kommer veckorna inte att var bundna till någon enskild förening utan till person / personer.
Hembyggds- och Byaföreningens ordföranden tar upp frågan i resp. styrelse.
Man behöver inte tillhöra någon styrelse för att hjälpa till.
Namn, telefonnummer, önskemål om vecka, mailadress meddelas till undertecknad snarast möjligt…
Jourschemat kommer att finnas på Ersnäs Hemsida samt att undertecknad
mailar till de som anmält sig.
Jourschemat till dagsdato (länk)

§5
Städkväll på Torget
Städdag på Torget är inbokat Torsdag 19 maj kl. 18.00

§6
Övrigt
Ingen övrig fråga.

§7
Nästa möte
Inte bestämt.

Vid datorn

Ulla Isaksson-Axhammar
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