
Ortsutveckling: Mellösa       Arbetsgrupp: Mötesplatser/ Samverkan  13 april 2016 
Fortsättning från tidigare möten. 

1. Förutsättningar för utveckling: I dagsläget är det att hitta tid till att ta reda på / söka pengar/delta på 

möten. Aktivera fler om det behövs. 

 

2. Mål för utvecklingen: Söka bidrag Quick-fix pengar till billigar/enklare saker. 

            Kolla upp om bidrag kan sökas från Boverket, Allmänna arvsfonden.  

 

Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Tidåtgång Prioritet 

Välkommen skylt 

 

Ha kontakt med 

kommunens repr. 

Carla +  

Jaana Asp 

Hans Andersson 

Gunnar Andersson 

Tid till att 

kontakta 

kommunen  

Avstämn. 

Senast nästa 

möte  

1 

Utegym 

 

Mikael Egrér kolla 

av möjlighet att 

ordna detta 

Mikael Egrér  Tid att kolla upp 

kostnad 

/säkerhet 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte  

2 

Mellösagården 

 

Vara aktiv i 

ombyggnationens 

planering och hålla 

oss uppdaterade. 

Håkan Lövdahl & 

Anders Iwerbo 

(Maggie) 

Tid till att vara i 

kontakt med 

kommunen. 

Svara på förslag. 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte  

1 

Grusplanen vid 

Tomtebo 

 

Sökt bidrag till: 

* 2st 7-mannamål 

Marie Egrér Inväntar svar Avstämn. 

Senast nästa 

möte  

1 

Tomtebo Lekpark Belysning Sara Lisell Kolla av med 

Roger på 

kommunen 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte  

2 

Hundrastgård Hägna in  Sara Lisell Kolla med Jaana 

på Kommunen 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 

2 

Fiskebrygga med 

landgång vid 

Mellsöabadet 

 

Kontakta kommunen 

för att se om bidrag 

från dem  kan ges 

Maggie Mannfeldt Tid att kontakta 

kommunen 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 

1 

Cykelväg från 

Ekudden till 

Mariebergsområdet 

 

Kontakt med 

kommunen för att se 

när det kan ske. 

Maggie Mannfeldt Tid att kontakta 

kommunen 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 

2 

 

 

Om Ansvarig får svar på sitt uppdrag tidigare, än på nästa möte då avstämning senast ska ske, mailas 

info ut till alla i gruppen. 

 

Borttaget efter detta möte: 

* 6 juni Mellösadag: Då inga personer kan / har tid att ta tag i detta läggs idén ner eller i alla fall på is. 

                                 Vi kanske kan få till något i höst när Mellösagården är klar och godkänd för 360p. 

* Välkommen foldern: Klar 


