
Protokoll extrastämma för upprustning av
lekplatsen den 17/10.

Ordförande: Lars Bjurman

Sekreterare: Ellinor Adelöw

Rösträtt: En röst per hushåll

Närvarande: separat dokument

Saknas: separat dokument

Dagordning:
- Lars Bjurman väljs till ordförande

- Ellinor Adelöw väljs till sekreterare

- Rösträknare och justerare av protokoll: Mona & Åsa

- Godkänner kallelse till stämman

- Förslag till upprustning av lekparken

- Röstning

Lars drar historisk tillbakablick att upprustning av lekpark har varit på tapeten sedan 1982.

Vissa små ändringar har gjorts men ingen större ingrepp på väldigt länge. Lekplatsen är idag i väldigt

risigt skick och behöver rustas upp.

Lars och Åsa går igenom vad som tidigare gjort som tagit bort buskar etc.

Åsa går igenom de förslag som kommit in från Trädgårdshuset och Hemfrid som redan delats via mail

med föreningen.

Sanden runt lekplats och gungor har legat sedan 69 och är inte EU godkänd som lekplats så

säkerhetsmässigt om något skulle hända blir samfälligheten ansvariga för de.

De lyfts för och nackdelar med dem förslagen styrelsen har lyft fram till föreningen.

Åsa och Lars visar föreningen och berättar vad som skall förändras i hela lekplatsen del för del.

Lars öppnar upp för frågor och funderingar:

Frågor som diskuteras:
Pilträden

Rotsystemet från pilträden har förstört asfalten och vi diskuterar på plats att det är av fördel att ta

bort dessa samtidigt som resten av lekplatsen rustas upp.

Elrör

Eftersom föreningen ser över och utreder huruvida föreningen skall utöka sin kapacitet för tex

laddning av el/hybridbilar från garagen är det även en bra ide att förbereda med elrör så att elen kan



dras från elcentral som ligger vid föreningslokalen när det väl är dags. Detta för att slippa ytterligare

grävningar när lekparken är omgjord.

Sambandet mellan dessa arbeten får ej glömmas bort och viktigt att allt görs i rätt ordning

Röstning

Majoritet röstade JA och beslut att rusta upp lekplats är godkänt av ESF’s samfällighet.

To do

Styrelsen: behöver hitta ritningar för hur elen är dragen för att veta exakt vart dessa elrör skall läggas

Ellinor: Kolla med Czeslaw om elrör och borttagning av pilträdens rotsystem är möjligt: svar JA.

Föreningen: På städdagarna 24-25/10 klipper/sågar föreningen ner pilträden och lägger i

containrarna som då är på plats.


