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Protokoll byalagsmöte 13/6 2017 
 

Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Kim Hansen, Marianne 
Pehrsson, Andrea Lindström, Johnny Christiansen  
 
1) Fotografering till hemsidan 

Karolin och Andrea har egna foto – skickas till Kim för uppläggning på hemsidan 
 

2) Mötet öppnas 
Kent öppnade mötet. 
 

3) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Karolin valdes. 
 

4) Godkännande av dagordningen och saker till punkten i övrigt 
OK. 
 

5) Ekonomin 
El-abonnemang hos E-on ändrat till fastpris på två år. 
Karolin berättade annars att ekonomin ser bra ut. 
 

6) Information 
a)  Våffelfesten: 

Det bakades utomhus under Inas tält. 3 dubbla järn och ett enkelt till 
gluten/laktosfria våfflor. 11 satser smet, 2 satser gluten/laktosfria, 1,5 l vispad 
grädde, 3 dl laktosfri grädde, 1 ½ halv stor plasthink jordgubbssylt, 1 l mjölk till 
kaffet. 
37 betalende – ca. 12 barn – 6 ”personal”. 
Nästa år: 
Vispa 2 l grädde direkt och gör 12 satsar smet direkt. 
Musik från start 14.30. 
Vara beredda med engångsservis för de sista gästerna. 
Fler små skålar behövs. 

b)  Växtloppisen – lockade många köpglade besökare – lite blåsigt men trots allt en 
trevlig förmiddag. 

c)  Vägen mellan Banvallen och Disponentvägen är lagad. 
d)  Cia har skrivit till Håkan Svensson ang. den nerbrunna husvagnen vid 

sockerbruket. Det är ett polisärende, så det är därför den ligger kvar. 
e)  Skurup Sparbanks invigning – Cia och Kim deltog. 
f)  HSSL – ytterligare skrivelse inskickad. 
g)  YA – gör reportage om byalagen i kommunen – har besökt oss. 

 
7) Midsommar 

Klart med musik (Jonas Gröneng) – Kent anordnar hämtning av stången från kl. 
09.00. 
Björn fotograferar när stången kläs – från kl. 10.00. 
Erling fotograferar under dansen – från kl. 14.00. 
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8) Musikkväll lördag 5 augusti med Midnight 

a)  Sponsorer – Cia koordinerar kontakt till möjliga sponsorer 
b)  Inköp av korv (Marianne 200 st.), bröd, ketchup, senap, läsk, kaffe, kol och 

tändvätska. Sista koll i samband med näste möte tisdagen innan. 
c)  Fika till orkestern – landgångar som förra året. 
d)  Tält upp och ner – beslutas i samband med näste möte tisdagen innan – 14 mm 

och 13 mm hylsa/nyckel behövs för montering av stängerna. 
 
9) Pantoffelmarknad lördag 7 oktober 

Planering pågår. 
 

10) Info från byalagsrådet 
a)  Förmöte har hållits. 
b)  Möte med politikerna 15 juni. 

 
11) Saker som måste göras på brandstationen 

a)  Klinkers i hallen – kan Simon fixa detta? 
b)  Slang till överskottsvatten från varmvattenberedare – kan Henrik fixa detta? 
c)  Sätta upp brandsläckare på ovanvåningen – kan Kent fixa detta?  

 
12) Nils Alroth 100 år 19/4 2020 

En fråga om ett eventuellt minnesmärka har kommit in. 
Diskussion om möjligheten att markera 100-året. 
Tas upp igen vid senare tillfälle. 
 

13) Övrigt  
a)  Medlemsblad sommar 2017 utdelas snarast. 
b)  Förslag från Karolin kring ett fotocollage med bilder från Skivarp – för 

nationaldagsfirande och liknande evenemang – Karolin kollar möjligheter – kanske 
efterfråga bilder på facebook. 
  

14) Nästa möte 1 augusti kl. 19.00 
 

15) Mötet avslutas 
Kent avslutade mötet. 
 

Skivarp 14 juni 2017 
 
 
 

 

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

 
 
 

 

Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


