
 

Styrelsemöte i Skivarps Byalag 24/1 2023 

 

Närvarande: Madeleine Pinjegård, Kim Hansen, Henrik Svärd, Ylva Möller, Johnny 

Christiansen, Tobias Larsson, Karolin Holmström, Cecilia Svensson, Anne Jönsson 

1. Madeleine öppnar mötet. 

2. Karolin väljs till justeringsman. 

3. Dagordningen och saker till punkten övrigt godkänns. 

4. Ekonomin är tillfredställande. 

5. Information sedan förra mötet. 

a. Medhjälparfesten med 24 personer blev mycket lyckad och trevlig.  

b. Under hösten har uthyrningarna öka enormt. 

c. Till Julfikat kom ett fåtal personer, men vi lyssnade på fin sång och 

musik och god fika. 

d. Vårt brandskydd är servat av Noha och kommer att kontrolleras 

varje år fortsättningsvis. Vår hjärtstartare, som är placerad vid 

kassan på Tores, är också servad med nytt batteri och plattor. 

Denna kommer också att kontrolleras varje år. 

6. Bokningar: 

a. 2023: 28/1, 9/2, 16/2, 18/2, 3-5/3, 9/3, 31/3-2/4, 6/4-10/4 

konstrunda, 13/4, 14-16/4, 5-7/5,  

7. Planering 2023 

a. Årsmöte tisdag 7/3 kl. 19:00. 

i. Vi bjuder på fastlagsbullar. Cia, Madde, Ylva och kanske fler 

förbereder. 

ii. Valberedningen försöker hitta två nya till styrelsen. 

b. Växtloppis lördag 20/5 kl. 9-13 och samma dag blir det Våffelfest 

kl. 10-13. 

c. Midsommarfest som vanligt på midsommarafton. Live musik Rickard 

Harletun och Johan. 



d. Musikkväll 5/8 eller 12/8. Kom med förslag på vem/vilka ni vill 

lyssna på! 

8. Det blir ett Byalagsblad med inbetalningskort utdelat under februari. Det 

kommer att innehålla vad som händer t.o.m. midsommar. 

9. Byalagsrådet. Protokoll från mötet 17/1 finns på hemsidan. 

10. Övrigt 

a. Våra styrelsemöten är öppna för alla. VÄLKOMNA! 

b. Cykelvägen är inte bra längs Landsvägen. Smal, brunnar, ojämnheter 

och obehagligt att köra på markeringen i gatan. De orsakar buller 

när tung trafik kör på dem och de blir vibrationer i husen. Detta är 

ett ärende för trafikverket. Vi försöker göra en skrivelse och 

påtala våra problem. 

c. Det körs väldigt fort vid västra utfarten av Skivarp. Kan man få upp 

fartkamera? 

d. Vad kommer att hända på gamla mackatomten? 

e. Planket vid de nybyggda bostadsrätterna söder om Shiffendorfs 

förskola ser bedrövligt ut och likaså trottoaren utanför vid 

Landsvägen. 

 

11. Nästa möte blir tisdag 21 mars 2023 kl. 19:00. Mötet avslutas 

 

 

Skivarp 25/1 2023 

 

Madeleine Pinjegård, ordförande                        Cecilia Svensson, sekreterare 

 

Karolin Holmström, protokolljusterare 


