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* Mötesplanering
Borådet eniga att mötena skall fördelas efter följande:
4 möten / år
2 placerade ca 1-2 månader före städdagar. Så att dessa möten kan kombineras med planering.
2 placerade halvvägs däremellan.
Minst 1 möte med SH representanter öppet för samtliga.
* Uppföljning av tidigare möte
- Vårstädningen är tänkt helgen den 21-22:a april, och ett möte kommer att hållas den 10:e mars.
Till detta möte skall samtliga frivilligvärdar bjudas in för att underlätta planeringen av städ.
Tid och exakt innehåll kommer närmare.
- Söka volontärer till barnaktiviteter i området.
Intresset finns i borådet att hjälpa till. Men även en person utanför.
Sökningen kommer att fortsätta
- Söka volontärer till soptömning i området.
Intresset finns i borådet att hjälpa till. Men även en person utanför.
Borådet beslutat att vi vill ha soptunnor.
*Ekonomi
- Budget av vad pengarna som vi beslutar över skall gå till.
3000:- till förbrukningsvaror och ”piffningar” av lokalen
3000:- fördelat på höst/vårstädning i form av fika.
5000:- till aktiviteter i området.
Resterande till områdesförbättrande åtgärder.
*Förslag från områdets boende
- Bättre belysning & beskära träden ute vid vägar för att släppa in ljus från gatlyktorna.
Borådet vill bjuda in representanter från SH att vandra i området för att se med egna ögon hur mörkt
det är. Och även veta om denna åtgärd är möjlig utan att belasta pengarna som borådet ansvarar över.
*Övrigt
- Finns möjlighet till proffshjälp att få golvet i lokalen ordentligt rent och sedan hålla efter.
- Vi bestämde oss att hålla fler aktiviteter i området i form av pyssel, filmkvällar mm.
- Finns möjlighet till en glasad anslagstavla utanför tvättstugans entré?
- Finns det möjlighet att få vägarna i området sopade fler än en gång?
Nästa borådsmöte planerad den 10:e mars om inget annat händer.

