Minnesanteckningar Barnarps utv 20/10 scoutstugan

Uppföljning av projekt:
Barnarpsdagen
Magnus kollar med Björn ang de pengar som budgeterats för Barnarpsdagen.
Julmarknaden
Datum för Julmarknaden vid scoutstugan är i år Lördag 29/11.
Ett planeringsmöte kommer att hållas tisdag 28/10 kl. 18.00 i scoutstugan.
Arbetsdag
Höststädning vid Misionskullen kommer att ske lördag 8/11.
Christer lovade att hålla i det och meddela Furubackskyrkan om tiden.
Vi hoppas på bra uppslutning, då detta är ett mycket uppskattat område
är det ju synd att låta det växa igen.
Lökplantering
Det kommer att planteras lökar på följande ställen.
Odensjö Lovsjövägen, ”Tallkullen” utmed Lovsjövägen, Björkvägen, Thorsviksvägen
och vid vattenstenen vid gc vägen Lunden - Kronheden.
Eyvind och Stig styr upp planteringen.
Hjärtstartare
Vi kommer att köpa in en hjärtstartare som kommer placeras i församlingshemmet.
Lena tar kontakt med räddningstjänsten.
Källåkersvägen
Översyn gångväg med dålig asfalt.
Lena tar upp det med tekniska.
Parkering gräsyta IP
Magnus tar ny kontakt med Thomas för att försöka få stopp på parkerandet.

Nostalgimacken
Hembygdsföreningen tackade för bidraget till upprustningen av macken.
Det har blivit en liten turistattraktion med besökare från stora delar av landet
som stannar och fotograferar sina gamla bilar vid macken.
Övrigt
Discgolfbana
Daniel Gunnarsson redogjorde planerna för en discgolfbana.
Lena lägger in det i planeringen.
Träd
Det ligger rester av nedfällda träd på gc vägen Lunden-Kronheden.
Lena kollar upp det med tekniska.
De döda almarna längs Lovsjövägen kommer att plockas bort.
Det ligger på Wareborns bord. Stig har varit i kontakt med honom och han har lovat att
ta bort träden.
Planering 2015
Vi kommer på vårt nästa möte göra en planering för 2015.
Förslag som kom upp på mötet:
 Ny större brygga ut i sjön
 Välkomsttavlor
 Röjning av allmänningen Gästgivarevägen-Ubbarpsvägen
 Återvinningsstationen
 Utemöbler (hembygdsföreningen)

Fler förslag är välkomna till nästa möte då vi kommer att göra en priolista och
budget för 2015.
Nästa möte planeras till den 26/11 kl. 18.30 i scoutstugan
Hoppas jag inte har glömt allt för mycket av det vi diskuterade på mötet.
Är det någon som saknar nåt - hör av er så lägger vi till det.
Mvh Magnus
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