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Protokoll byalagsmöte 19-06-12 
 

Närvarande: Cecilia Svensson, Madeleine Pinjegård, Henrik Svärd, Tobias Larsson, Kim 
Hansen, Karolin Bösgård, Johnny Christiansen, Andrea Lindström 
 
Gäst: Corfitz Nelsson 
 
1) Mötet öppnas av Cecilia då ordförande ej är närvarande. 

 
2) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll  

Karolin valdes. 
 
3) Godkännande av dagordningen och saker till punkten övrigt. 

 
4) Corfitz Nelsson presenterar sig och berättar lite om sitt arbete som infrastrukturstrateg 

i Skurups kommun. 
 
a)  Nya vägar planeras runt Skurup och pendlarparkeringen vid tågstationen ska 

byggas ut. 
b)  Bussar och tåg tittas över för att förbättra avgångarna. 
c)  Cykelväg Skivarp-Abbekås planeras till 2024/2026. 
d)  Byalaget önskar större säkerhet vid övergången cykelbana från kyrkan ner över 

Ramsbovägen. Bommar vid utfarten från kyrkan och förhöjd väg/övergång. 
 

5) Karolin berättar att ekonomin ser bra ut. 
 

6) Vi har haft invigning av utegymmet, våffelfest, skräpplockardag och växtloppis. 
Lyckade evenemang men väldigt dålig uppslutning till skräpplockardagen. 

 
7) Byalagsrådet ska ta med sig angående tennisbanan igen. Finns det i andra byar? 
 
8) Midsommarafton planeras. Henrik och Tobias hämtar stången vid 9.30. Övriga som 

har möjlighet kommer kl. 10.00 och hjälper till att klä och sätta upp popuptält. 14.00 
reses stången och Jonas Grönäng underhåller. 

 
9)  Musikkväll 10/8 kl. 19.00-23.00.  
 

a)  Betalning till bandet ska istället skänkas till barncancerfonden.  
 Cecilia skickar ut förfrågan om sponsorer. Kim fixar sponsringstavlan.  

b)  Förberedelser kl. 10.00. Stämmer av vilka som har möjlighet att hjälpa till när det 
närmar sig datum. 

c)  Beslutas att det ska köpas in egen belysning. 
d)  Inköp: korv, bröd, läsk, vatten, senap, ketchup, kaffe, grillkol, tändvätska.  
e)  Mat fixas till orkestern. 

 
10) Det beslutas att byalaget ska hoppa av Svaneholmsgruppen pga tidsbrists. 

 
11) Gammeldags kafferep bokas 17/11 kl. 14.00. 
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12) Städning av brandstationen 17/6 kl.9.00. Cecilia och Madde. Inventering sker 
samtidigt. 

 
13) Kommunal städdag igen 21/9. Avstår då uppslutningen var så dålig senast. 

 
14) Möte bokas 18/9, 13/11. 

 
15) Fest för årets medhjälpare 29/11.  

 
16) Övrigt inget att ta upp. 
 
 
17) Nästa styrelsemöte 5/8 kl. 19.00 

 
18) Mötet avslutas     

 
 

Skivarp 14 april 2019 
 
 
 

 

Cecilia Svensson 
Vice Ordförande 

Madeleine Pinjegård  
Sekreterare 

 
 
 

 

 
 
Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


