Protokoll från styrelsemötet den 5 maj 2015
Närvarande

Frånvarande

- Åsa Lindström

- Elisabeth Lilja

- Henrik Petersson

- Annelie Rosell

- Clara Lideberg

- Erik Lindh

- Gisella Johansson
- Daniel Wikingsson
- Gittan Andersson
1) Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.
2) Förslagslådan och mailen info@liatorp.nu
Förslagslådan och mailen är kollad inför mötet. Inga meddelande.
3) Hjärteparken
Nu är parken städad och fin. Två nya bord finns nu på plats.
# Elisabeth kollar med kommunen igen hur det går med lampan i Hjärteparken.
# Henrik har fått följande svar från kommunen angående stubben som ska tas bort:
”Jag har fått uppgifter på att det inte går att ta med stubbfräs så vi får ta den när vi har grävmaskinen i
Liatorp.”
Gisella kollar om det finns någon annan som kan hjälpa oss att få bort stubben…
# I höst sätter vi ner lite nya lökar i parken.
4) Ekonomin
Ekonomin i föreningen är stabil.
5) Lekplats
Kommunen har kommit med förslag om att ha lekplatsen inne på Bokliden. Till vänster om den lilla
grusvägen med bommen, från Bergkvistavägen sett. Nedanför grusplanen.
LIF har sagt OK om placeringen. Kommunen har kollat platsen och tagit prover. Allt verkar OK.
Den nya lekplatsen ska vara klar 2015.
Clara gör ett informationsblad för att informera liatorpsborna om vad som är på gång samt att vi nu söker
sponsring för projektet för att kunna ge liatorpsbarnen det lilla extra på lekplatsen.
Den 21 maj kl.13:15 ska vi träffa kommunen på plats för att prata igenom tankar och idéer.
Annelie meddelar Pia om mötet. Clara meddelar Emmeli om mötet. Kan fler delta är det bara att komma.
Åsa har kontaktat politikerna för att se om vi kan få samma deal som Diös Samhällsföreningen haft, d vs
den summan som föreningen lyckats samla in – samma summa skjuter kommunen till. Vi väntar på svar.
6) Midsommar
Henrik gör upp ett planeringsschema och mailar ut till styrelsen.
7) Övrigt
Ett förslag om att hålla ett öppet medlemsmöte på hösten har kommit in. Vi har planer på att eventuellt
bjuda in kommunen för att diskutera den nya överfarten vid järnvägsövergången. Vi får se hur agendan för
kvällen kan komma se ut.
8) Nästa möte
Vi ses hos Åsa den 21 maj kl.20:00

