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Protokoll byalagsmöte 20-09-22 
 
 
 

Närvarande: Cecilia Svensson, Madeleine Pinjegård, Henrik Svärd, Tobias Larsson, 
Karolin Bösgård, Johnny Christiansen, Malin Klang 
 
 
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) Ekonomi. Karolin går igenom ekonomin, som är under kontroll. Sparbanksmiljonen har 

blivit Coronamiljonen och ska täcka stora förluster pga. Covid-19. Byalaget anser att 
det inte förekommit några större förluster detta år så vi avstår från att söka. 

 
5) Uthyrningar 

a) Mars-september, 12 st. 5 avbokningar pga. Corona. 
b) Bokningar framöver: 26/9, 10/10, 24/10, 28/11 
c) 2021, inga bokningar än. 

 
 
6) Information: 

a) Vi har 80 familjemedlemskap och 3 enskilda (ca 235 personer inkl. barn) 
b) Det gamla porsliner är sålt och ersatt av nytt som tar mindre plats och väger         

mindre 
c) Flugorna i tornet har inte flyttat.  
d) Daniel ska titta på taket på fredag och fixa läckan. 
e) Enkät angående Coronasituationen har Cecilia fyllt i och skickat in. 

 
 

7) Pga. Coronasituationen väljer vi att inte ha några arrangemang detta året. Vi satsar 
mer på 2021. Av samma anledning ställer vi in medhjälparfesten. 
 

8) Övrigt: 
a) Hyreskontraktet för Brandstationen är giltigt till 30/9 2023. Sägs detta upp måste det 

göras före januari 2023, annars fortlöper det 10 år till. 
b) Cecilia har meddelat STIM att vi inte haft aktiviteter. 
c) Buskarna runt torget skulle klippts förra året. Tobias pratar med ansvarig. 
d) Det finns önskemål om skatepark i byn. Bredvid utegymmet hade varit lämplig plats. 

Närvarobelysning önskas. Henrik kollar upp möjligheter för detta. 
e) Vi gör en undersökning på Facebook om vad folk saknar i byn. Madde skriver ett 

inlägg i Bollplank Skivarp. 
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9) Nästa möte onsdag 11/11 kl. 19.00 

 
10) Cecilia avslutar mötet.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Cecilia Svensson 
Vice Ordförande 

Madeleine Pinjegård  
Sekreterare 

 
 
 

 

 
 
Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


