
 
 MÖTESANTECKNINGAR 13 JANUARI 2016  
*Välkommen skyltar: Kommunen har kallat till möte 18/2 kl.16.00-18.00. Då bjuds även Turism in 
för att berätta om informationstavlor. Hasse & Gunnar kollar om de kan åka då det ligger inom ord. 
arbetstid för icke pensionärer.  
 
* Hemsidan: Vill bara påminna att vi behöver ha in nyheter o evenemang så sidan är levande.  
 
* Utegym:  
Det som behöver göras nu när det är nytt år är att söka pengar i arvsfonden men det måste göras av 
en förening enligt Carla.(Så Maggie meddelar MIF när hon kontaktar dem att detta är ett önskemål 
från ortsbor i fall de vill jobba vidare med det)  
Quickfix pengar kommer att sökas för redskap att använda för eleverna på Kyrkskolan och de 
motionärer som deltar i de gympapass som är 3 gånger/ vecka i gympasalen.  
 
* Mellösagården: Anders & Håkan Lövdahl fortsätter att ha kontakt med kommunen. De ska också 
bestämma träff med kostchefen för att se över låsningen av köket och om det kan göra att behörig 
utbildad personal kan få tillgång till köket(tex Tina på Tinas Catering  
- Brandlarm: Inget har hänt.  
- Bygglov för trappen till utrymningsvägen är inlämnad men tyvärr ännu ej godkänd. Enl. Anders har 
Jan-Åke Henriksson informerat om att arbetet med utrymningsvägarna ska starta första kvartalet 
2016. Beslut på om man satsar på lokal för under eller över 150p finns inte. Vi hoppas verkligen att 
man satsar på över 150p då man nu fattat beslut om att skolan får vara kvar och då det bor ca 100p 
på Solgården och då det inte var någon större prisskillnad.  
- Fel diskmaskin är installerad. Det är en vanlig hushållsmaskin som tar lång tid o vi är lovade en 
snabb maskin. Föreningsrådet gör en förfrågan till Jan-Åke på det + maggie har redan sänt en 
förfrågan från denna grupp. Frågan är också vem ansvarar för diskmedel till maskinen?. 
:Fastighetsägare eller den som hyr.  
 
*Grusplanen vid Tomtebo: Marie är på gång att skicka in quickfix för de två 7-manna målen.  
 
*Tomtebo Lekpark: Belysning: Sara Lisell har blivit informerad av Roger från Kommunen att 
belysning vid lekparken ska ordnas men ännu har inget hänt.  
 
*Hundrastgården: Den tänkta platsen på Ängsvägen är inte aktuell då kommunen nu lagt ut den till 
försäljning som tomtmark för husbyggnation. Vi har nu nytt förslag på Mariebergsområdet rakt upp 
mot Kärrängsvägen innan första huset på höger sida på Kärrängsvägen mot Sockenvägen och mot 
Sundtorp. Kommunen ska informeras om nytt förslag på plats.  
 
*Hur gå vi vidare ?: Visionsgruppen: Här finns inget intresse att vara med o jobba i ytterligare en 
grupp och vi tycker nog att Kommunen ska vara drivande i detta.  
 
*För kännedom: Tage Claesson har kontaktat Maggie och vill att hon ska komma på en tisdagsträff 
till Träffpunkten och berätta om Ortsutvecklingsarbetet för de äldre. Vi försöker lösa det.  
 
*Rev av punkterna under Mötesplatser & Samverkan: Vi gick igenom dessa punkter och reviderade 
dem. Om intresse finns att se dem maila: margaretha.mannfeldt@flen.se  
 

mailto:margaretha.mannfeldt@flen.se


*6 juni Mellösadag: När vi diskuterade punkterna under samverkan och Solgårdens innevånare så 
kom förslag upp på att anordna en dag för alla Mellösabor. Plats? Hagängen där aktiviteter kan 
anordans under enklare former och där fika finns. Kanske alla bidrar med något fikabröd att ta med 
och bjuda på. Mat blir för komplicerat och kräver mer jobb. Är det någon som är intresserad att ta 
tag i detta mer så varsågod. Vi checkar av på Solgården om intresse finns från deras sida. Vi får 
diskutera detta mer på nästa möte annars men kom gärna in med förslag på aktiviteter/upplägg etc. 
Maggie kollar med Carla om det finns några pengar att söka för en sådan aktivitet.  
 
Nästa möte: Onsdagen den 13 april kl.19 i Mellösagården.  
Då är nya som gamla gruppmedlemmar välkomna att delta. Vi behöver fler aktiva Mellösabor, 
speciellt i de yngre åldrarna 20-40 år.  
 
Ha det gott  
Margaretha Mannfeldt 

 


