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Protokoll byalagsmöte 2019 08 05 
 
Närvarende:  
Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Henrik Svärd, Andrea Lindström, Kim 
Hansen 
 
 
1) Mötet öppnas 

Kent öppnade mötet. 
 

2) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Andrea valdes. 
Kim vikarierar som sekreterare för kvällens möte.   
 

3) Godkännande av dagordningen och saker til punkten övrigt 
OK. 
 

4) Ekonomin 
Karolin berättade att det fortfarande ser helt OK ut. 
 

5) Information 
a) Trevligt midsommarfirande. 
b) Redskapen på utegymmet går inte att justera. 
c) Brandstationen är städad och inventerad 20190607 
d) Klas Jönsson har lagat vasken på toaletten.  

 
6) Byalagsrådet 

a) Tennisbana – oklart vad som har sagts när gamla tennisplanen blev nerlagt. 
Är det kommunens policy att alla tätorter ska ha samma faciliteter? 
  

7) Musikkväll 20191008 kl. 19-23 
a) Tältet och golvet hämtas och sättas upp på förmiddagen kl. 10. 

Cecilia, Åke, Kim, Andrea, Henrik och granne. 
Henrik har släp.  
Skruvdragare för samling av golvet – Kim och Åke. 

b) Belysning inköpt från Dancover – 7x3m – pris 2096,88. 
Det ska ordnas med någon sorts ”bär-lina” för belysningen. 

c) Marknadsföring på facebook – pris 180,00. 
d) Grillmästare – Karolin tar första passet – sedan delar vi på uppdraget. 
e) Inköp – korv, bröd, läsk, vatten, senap, ketchup, kaffe, grillkol, tändvätska. 
f) Mat till orkestern – danska smörrebröd – 6 personer – 3 st. till varje. 
g) Nertagning av tältet m.m. söndag eftermiddag beroende på vädret. 

Cecilia, Åke, Kim, Johnny, Andrea och vem som annars kan vara med. 
 

8) Pantoffelmarknaden 20191005 
a) 10 företag och 3 föreningar hittils anmälda. 
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b) Alla ombeds att boka fredag 20191004 från 15:00 och lördag 20191005 7:30-9:00 
och 15:00-17:00 för etablering av marknadsplatsen och nertagning av samma. 
Ju fler vi är, ju roligare och lättare blir jobbet – försök att få med någon kompis 
eller granne som vill hjälpa till. 

c) Polistilstånd - Karolin. 
d) Markägare om skyltar - Karolin. 
e) Skyltar upp – cirka en månad innan – Cecilia, Åke, Kim. 

 
9) Skånska Dagbladet – Klas-Göran Bäck – kommer till brandstationen onsdag 

20190807 kl. 10:00 för att höra lite om vad vi gör i byalaget. 
Cecilia, Karolin, Kim. 

 
10) Övrigt – inget denna kvällen.  

 
11) Nästa möte onsdag 20190918 kl. 19.00. 

 
12) Mötet avslutas 

Kent avslutade mötet. 
 
Skivarp 5 augusti 2019 
  

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Vikarierande sekreterare 

  

Andrea Lindström 
Protokolljusterare 

 

 
 
 
     
      
 


