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Protokoll byalagsmöte 1/8 2017 
 

Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Kim Hansen, Marianne 
Pehrsson, Andrea Lindström, Johnny Christiansen, Henrik Svärd  
 
1) Fotografering till 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 
Karolin berättade att ekonomin fortfarande ser bra ut. 
 

6) Information 
a)  Midsommar: 

Jonas Gröneng underhöll med sång och musik. 
Det var många besökare och trevlig stämning. 
Vi har bokat Jonas för midsommar 2018. 

b)  Service Electra kommer under vecka 32 och lagar diskmaskinen. 
c)  HSSL – efter dialog via brev, mejl och telefon förväntas svar senare i augusti. 

 
7) Musikkväll 5 augusti med Midnight 

a)  Sponsorer – täckning av kostnaden för musiken har uppnåtts. 
b)  Hämtning av tält och golv – vi träffas på torget lördag kl. 10.00. 

Kent med släp, Henrik med släp, Per, Erling, Simon, Kim och Johnny medverkar.    
c)  Uppsättning av tält omedelbart efter – ta med mindre stegar och 13 och 14 mm 

hylsor/nycklar. 
d)  Nertagning av tält – preliminärt söndag kl. 15.00 – ta med mindre stegar o.s.v.  

Kent med släp, Henrik med släp, Per, Erling, Simon och Kim medverkar. 
e)  Korvgrillning – Marianna och Erling hämtar korv fredag – korvbröd, läsk, kol och 

tändvätska är inhandlat – Cecilia hämtar tält för korvgrillning hos Zanthos fredag. 
f)  Musiken kommer kl. ca. 17.00 – Cecilia tar emot. 

 
8) Information om Pantoffelmarknaden 

Anmälningarna är på gång – påminnelser går ut i augusti. 
Vidare planering av detaljerna under augusti-september via facebook. 
Sista detaljerna på styrelsemöte 3 oktober strax innan marknaden. 
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9) Info från Byalagsrådsmöte 
Protokoll har utskickats till styrelsen. 
Vid nästa möte ska dålig koordinering mellan bussar från Skivarp till Abbekås och 
bussar mellan Trelleborg och Ystad tas upp. 
Dessutom huruvida kommunen vill markera att Nils Alroth skulle blivit 100 år 19/4 
2020 – med ett minnesmärka eller annat. 
  

10) Grannsamverkan 
Beslut att försöka anordna ett möte med polisen och byborna om detta. 
Cecilia ska kolla datum med kommunpolis Sara Schön och möjligheten att använda 
skolans matsal för ändamålet.  
 

11) Fotocollage – Karolin 
Det funderas på saken – grundidé måste vara på plats innan foton efterfrågas. 
 

12) Övrigt 
Det är för tillfället kring 100 medlemskap – omfattande uppskattningsvis 210 personer. 
Vi ska göra lite reklam för medlemskap under musikkvällen. 
Behov för stadgeändring så att medlemskap inte är beroende av adress i Skivarps 
Församling. 
 

13) Nästa styrelsemöte 3. oktober 2017 kl. 19.00 
 

14) Mötet avslutas     
Kent avslutade mötet. 
 

Skivarp 4 augusti 2017 
 
 
 

 

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

 
 
 

 

Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


