Protokoll från styrelsemötet den 21 maj 2015
Närvarande

Frånvarande

- Åsa Lindström

- Elisabeth Lilja

- Henrik Petersson

- Annelie Rosell

- Clara Lideberg

- Erik Lindh

- Gisella Johansson

- Gittan Andersson

- Daniel Wikingsson
1) Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.
Uppföljning från protokollet från den 5 maj:
# Elisabeth håller kontakten med kommunen ang. lampan i Hjärteparken.
# Vi ligger på angående borttagningen av stubben i Hjärteparken.
2) Förslagslådan och mailen info@liatorp.nu
Förslagslådan och mailen är kollad inför mötet. Inga meddelande.
3) Ekonomin
Ekonomin i föreningen är stabil. Bidrag till lekplatsen har börjat komma in.
4) Lekplats
Vi har haft ett möte med Ingela Thulander på plats på Bokliden, där lekplatsen kommer att placeras.
Platsen är bestämd. Lekplatsen kommer att byggas till vänster om den lilla grusvägen med bommen, från
Bergkvistavägen sett. Ytan kommer att bli ungefär 10x20m. Kommunen kommer att röja där lekplatsen ska ligga
och Samhällsföreningen får själva tillåtelse att röja det som behövs runt omkring, så den blir mer synlig från
vägen sett.
En informationsaffisch har gjorts och satts upp i Liatorp 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. Denna
affisch har också lagts i nästan alla brevlådor samt lagts ut på liatorp.nu och på Liatorps Facebooksida. En
insamlingslåda kommer att finnas vid Midsommarfirandet i Hjärteparken.
Vi kan med glädje meddela att vi har fått samma deal som Diös Samhällsföreningen haft, d vs den summan som
föreningen lyckats samla in – samma summa skjuter kommunen till. Maxtaket är 75000kr.
5) Midsommar
Henrik gör upp ett planeringsschema och mailar ut till styrelsen.
6) Övrigt
# Åsa har varit i kontakt med Paul Robertsson på kommunen angående ett uppföljningsmöte till översiktsplanen i
Liatorp. Vi hade ett öppet möte med kommunen i församlingshemmet i januari i år och kommer alltså att boka in
ytterligare ett möte i höst för att följa upp vad som är på gång. Fokus kommer att ligga på den nya
plankorsningen. Vi bestämmer ett datum efter semestrarna.
# Ett svar från Paul Robertsson har kommit angående busskurerna i Liatorp:
Hej!
Lite nytt har jag att komma med, en inventering av skick på alla hållplatser är nu gjord. Någon form av
prioriteringsordning måste göras mellan de olika kurerna då många är i dåligt skick och budgetanslagen är relativt
små. Att ta fram prioriteringordningen ska inte bli en långbänk utan förhoppningsvis kan vi ganska snart gå igång
med upprustningen.
Med vänlig hälsning
Paul Robertsson
Älmhults kommun

7) Nästa möte
2/9 kl.18:30

