Utvecklingsgrupp för Östansjö 2016-05-12.
Närvarande: Kicki och Sören Johansson, Arne Pettersson, Anders Karlsson, Roland
Artursson, Fredrik Sävhammar och Ingvar Björck.

1. Uppföljning städdag och träff med Trafikverket.

Många har varit mycket nöjda med hur bäckravinen ser ut. I övrigt finns lite ris kvar och
containern hämtades idag. Vi önskar dock fler medverkande.
Trafikverkets träff var besökt av ca 60 personer i Folkets Hus. Bra information.
Bullerskydd efter järnvägen togs också upp. Beslöts att Anders Karlsson skall sätta
ihop en skrivelse till kommunen som innan den skickas kan vi ha synpunkter på.
Vi anser att de har de rätta möjligheterna att trycka på berörda. Kan kanske vara
en prioriteringsfråga var man sätter upp bullerskydd hörde vi på trafikverksmötet.

2. Träff med kommunen om utveckling av Bäckravinen/stråket.
Arkitekt Alexander Dufva blev förtjust i Bäckravinen så vi väntar på att Marianne

Christiansen skall anorna en träff med Göran Classon och utvecklingsgruppen
för att se vad man kan göra.
I första hand röja en gångstig från Hallsbergsvägen.
Försöka att anlägga en bro av trä med gångstig under där cykelvägen nu passerar
ravinen. Delen mot skolan kanske en lekpark. I det läget kanske vi kan söka EUpengar och stigen kommer att räcka ända till Mattssons kulle.

3. Pergolan. Den behöver målas i sommar.

Föreningarna stod för pengarna till 6 amplar i fjol och vi hoppas på samma i år.
En fast summa per år vore bra att bestämma. En lampa saknas för att få igång
belysningen.
Lasering med vit färg bör också ske i sommar. Vi försöker hjälpas åt.

4. Datum för höststädning.

Höststädningen sker den 8 oktober.

5. Byggrupp om byggande av bostäder i Östansjö. Inledande diskussion.

Vi beslöt att det behövs för utveckling av samhället. Första mötet blir den 25 maj 18.00
i Folkets Hus med Anders Karlsson som sammankallande.

6. Östansjöjubileum 2017. Samhället 110 år. Skolan 60 år.
Ett par personer minst från varje förening och övriga intresserade och gärna
skolrepresentanter träffas 13 september 19.00 i Folkets Hus för att dra upp riktlinjer. Kicki Johansson och Siv Palmgren gör en affisch som sätts upp i samhället
för att informera om detta. Fem tusen i bidrag går att söka till jubileumsarrangemang.
Mötesanteckningar gjorda av Ingvar Björck.

