Protokoll från extra stämma den 22 augusti 2007
Myrängens Samfällighet
Datum: onsdag den 22 augusti 2007
Tid: Kl.19.00
Plats: Träfflokalen

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
Ja
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Lars Lindström valdes till ordförande och Anders Norberg till sekreterare.
3. Val av justerare och tillika rösträknare
Lennart Fält, L25 och Lennart Karlsson, D16 valdes till justerare och rösträknare.
4. Genomgång av lekplatsgruppens förslag.
Kompletterande information delades ut som mer i detalj beskrev förslag och vilka
moment som skall genomföras samt vilken kostnad det totalt kommer att bli.
5. Diskussion angående förslag
Fråga: Är det bara den föreslagna lekplatsen som omfattas av renovering/ombyggnad
och vad händer med de lekredskap som plockas bort.
Svar: Ja. Totalt har vi 5 lekplatser i området och om det är ytterligare förslag på
förändring eller renovering av dessa så måste en ny motion inkomma. De lekredskap
som plockas bort kan tänkas flyttas till andra platser i området efter renovering.

Fråga: När det gäller nuvarande gungan så är det platts för tre men bara två sitter uppe.
Svar: Tidigare har det plockats bort en gunga på grund av de regler som gäller för detta.
Den nya gungställningen har en separat bebisgunga och två vanliga som är avskärmade
från bebisgungan enlig nu gällande regler.

Fråga: Vad kommer allt att kosta per hushåll och har vi pengar till detta i kassan.
Svar: Kostnaden är 1261:- per hushåll och föreningen har detta i förnyelsefonden.
Kostnaden är inkl. moms.

Fråga: Hur gör vi med de buskar som plockas bort i samband med förändringen.
Svar: I samband med förändringen av lekplatsen så kommer en översyn att göras av de
buskar och träd som står i lekområdet.

Fråga: Hur kommer det dämpande material runt rutschbanan att se ut/fungera.
Svar: Det kommer att byggas en ram runt rutschbanan som det dämpande materialet
kommer att läggas i så att det intet glider iväg. Det är ett så kallat Mc Donalds underlag,
som finns på alla Mc Donalds lekplatser runt om i landet.

Fråga: Har lekplatsgruppen, förutom det som står i kompletterande information, funderat
över resten av helheten runt lekplatsen.
Svar: Nej, men självklart kan det i samband med arbetet även göras arbete för att rätta till
det som behövs. Ytterligare arbete bör planeras i samband med städdagar.

Fråga: Belysning på lekplats, går det att få?
Svar: Det är inte medtaget i förslaget utan här får styrelsen titta på frågan. Möjligheten,
som Lars Lindström nämnde, är att sätta upp en stolpe i uthuset som vetter mot
lekplatsen och där installeras en tidstyrd lampa som är tänd under den mörka delen av
året. Styrelsen skall utvärdera frågan.

6. Röstning
Röstning genomfördes och alla som deltog på mötet godkände förslag, 25 st. Det var
också ett antal hushåll som lämnat in fullmakter, 6 st, som också godkände förslaget.
Totalt så blev det 31st som godkände förslaget.

7. Beslut
Stämman beslutade att genomföra föreslagna förslag från lekplatsgruppen.

8. Avslutning av möte/ytterligare frågor?
Lekplatsgruppen beslutade att starta arbetet den 4 september med samling kl. 18.00 till
18.30. vid lekplatsen.

Om lekplatsgruppen förser Malin med information angående planeringen av arbetet och
tidplan samt vilka som deltar i arbetet, så kan hon lägga ut den på vår hemsida.
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