Protokoll från styrelsemöte 2015-09-02
Närvarande: Åsa, Daniel, Erik, Annelie, Henrik
Frånvarande: Gisela, Gittan, Elisabeth, Clara

1) Föregående protokoll upplästes
2) Midsommar
Henrik informerade om att midsommar gick bra. Vi hade tur med vädret och det var ungefär
lika många besökare som förra året. Mia skötte sången bra och Ronny körde ”balavagnen”
även i år.
3) Lekplatsen
Vi har fått in 100.000 kr i sponsring av företag, föreningar och privatpersoner. Nytt möte ang
planeringen kommer att ske med kommunen 9/9 -15.
För tillfället läggs jättemycket tid på att få fram en så bra lekplats som möjligt.
4) Hjärteparken
Den 25/10, kl 11.00 så ska vi ha höststädning i Hjärteparken och på Lyckanshöjd.
Några var i Hjärteparken och snyggade till denna 30/8. Vi ska beställa ny singel och lägga ut
på gången. Åsa ombesörjer detta. Anneli ska köpa in lökar som kan planteras runt stenen.
Clara ordnar lapp om städningen (ska innehålla: Medtag fika korg)
5) Invigning cykelväg
Vi disk frågan och kom fram till lite olika förslag. Vi avvaktar svar om dag osv. Vi vill gärna ha
ett samarbete med Diö Samhällsförening i detta.
6) Översiktsplanen
Åsa har kollat med kommunen ang om vi kan få till en diskutionskväll. Kommunen ska
återkomma med datum för detta.
7) Avtal med kommunen
Vi väntar fortfarande på feedback från Tomas Franzén ang de avtal som de vill skriva med
oss. Detta gäller Hjärteparken, Välkommen till Liatorp skyltarna och Anslagstavlorna
8) Ekonomi
Ekonomin är stabil
9) Busskuren
Åsa har mailat kommunen igen, men inte fått svar
10) Återvinningsstationen
Belysningen. Åsa har fått information om att kommunen ska ta upp detta på möte 14/9 -15
11) Postlådan
Henrik kollade lådan och den var tom. Inga förslag har kommit in
12) Övrigt
Henrik ska söka bidrag till inköp av bänkar från Sparbanksstiftelsen Kronan till lekplatsen.
Nästa möte, 4/11 -15, kl 18.30. Plats: Claras Studio
// Henrik

