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Protokoll byalagsmöte 22-01-24 
 
 
 

Närvarande: Cecilia Svensson, Karolin Holmström, Malin Klang, Kim Hansen 
Valberedningen: Anne Jönsson, Ragnar Jacobs 
 
 
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. 

OK – med förslag om möjlighet för framtida digitala möten.  
 

4) Ekonomi. Karolin upplysar om positivt resultat för 2021. 
Kort diskussion om det lämpliga i att placera ett belopp på räntagivande konto. 

 
5) Information: 

a) Julfikat blev inställt med anledning af pandemin. 
b) Prisutdelning i pepparkakstävlingen. Två bidrag. Bägge fick pris. 
c) Uthyrning: 28/1, 15/2, 8/3, 7/5, 10/6 och 5-7/8.  

 
6) Byalagsmöte 18 januari 

Årsmöte: Roland ordförande, Lisbeth vice ordförande, Leif kassör. 
Dybäck: Campingplatsens parkeringsplats anses vara för liten. 
              Vill ha mer info om cykelväg till Dybäck. 
Skivarp: Lokvägen behöver asfaltering. 
              GC-väg väster om Lokvägen saknar belysning. 
Rydsgård: Vill att allsången kommer til Rydsgård. 
                  Trafiken till nya skolan. 
                  Visning av nya skolan för Rydsgårdsborna. 
Slimminge: Ingen fråga. 
Nöbbelöv: Hur ser utvecklingen av Mossbystrand ut? 
                  Dålig kollektivtrafik i hela kommunen. 
                  Hur går arbetet med översiktsplanen?   
Nästa möte – med politiker 8 februari – Lena A har inte svarit ännu.  
 

7) Årsmötet: 
a) Förslag om 28 mars, så är kanske restriktionerna lättade 

                    Alternativt skriftligt möte. 
b) Diskussion med valberedningen om avsägelser och förslag till nya 

                    styrelseledamöter. 
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8) Planering vår.sommar 

Utomhus våffelfest med underhållning – tveksam under pandemin. 
Växtloppis – ”Hemma hos variant” som 2021 – 21 maj. 
Musikkväll – tveksam under pandemin – brandstationen uthyrd 6 augusti. 
Pantoffelmarknad – tveksam under pandemin. 
 

9) Övrigt 
Digitala möten som alternativ under pandemin. 
Det finns inget nätverk i brandstationen. 
Avvaktar hur restriktionerna blir framgent. 
 

10) Vem ska ha våra önskemål om plantering på platsen söder om Landsvägen vid nya 
förskolan? 
Avvaktar info från Tobias. 
 

11) Nästa möte 14 mars (inbjudan till årsmöte ska vara ute 10 dagar före mötet).   
 

12) Cecilia avslutar mötet.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Cecilia Svensson 
Vice Ordförande 

Kim Hansen 
Vikarierande sekreterare 

 
 
 

 

 
 
Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


