Sjunnens
Samhällsförening

Plats: Karlsbergsgården
Datum: 2022-10-24
Tid: 19:00
Närvarande: Fredrik, Benny, Mohamad,
Madeleine, Susette, Erika, Jan-Åke samt två
företrädare från kommunen.

Mötesprotokoll
Punkter på dagordningen
§1.

MÖTETS ÖPPNANDE – Ordförande Fredrik förklarar mötet öppnat

§2.

DAGORDNING – Dagordningen godkändes

§3.

VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE – Till Sekreterare valdes Benny och till att justera
dagens protokoll valdes Mohamad Al-Hindi

§4.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL - Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§5.

LEKPARKEN – Kommunens förvaltning för detta gästade med två ansvariga för detta arbetet
och berättade om de liggande planerna som innebär en förminskning av aktiviteter och
området som det är idag. Årets budget är 200 000kr och brinner inne vid årsskiftet. Det finns
även ett större lekparksprogram som rullar från ort till ort i kranssamhällena runt omkring
centralorten och då avsätts ca. 450 000kr, men där är det inte dags för Sjunnen än. Då
föreslog mötet att om vi fick lite mer budget än vad som är avsatt för årets insats nu direkt
så kan vi avstå från den omgången. Mötet svarade också tydligt på liggande förslaget med
önskemål om att bevara en hel del av den befintliga yta som finns idag samt att försöka få
till bättre plats för att mötas runt bord och grillplats i anslutning till kommande lekpark och
gungor. Mötet önskade även plats för boulebana vid tidigare lekplats för mindre barn.
Kommunen lämnade mötet med information och skall återkoppla under V45 på de nya
förslagen och önskemålen som ventilerades. Att nämnas bör att den alltid populära linbanan
ska vara kvar men rustas och likaså gungor.

§6.

TOMTESMYG – Tomtesmyget beslutades att hållas den 11 december 2022 och uppgifter
delades upp enligt nedan och deltagande ska kosta 20kr/bricka.

§7.

ÖVRIGA FRÅGOR – Inga övriga frågor

§8.

NÄSTA MÖTE – undersöks och bokas innan december via FB-grupp och sms.

Uppgifter
Inköp av godis, Glögg & Peppakakor samt
muggar

Ägare
Erika

Status
Pågår

Boka Tomte

Fredrik

Marschaller inköp och utplacering

Madelene

Tält & belysning

Benny

pågår
Klart

Inköp av priser ca. 500kr

Ferdrik

Pågår

Pågår
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Ordförande:

Sekreterare:

……………………………………………..
Fredrik Esseen

……………………………………………
Benny Svensson

Justerande:
……………………………………………..
Mohamad Al-Hindi

