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BYALAGSMÖTE 2012-03-11 

 
Närvarande: 

Anita Hedin, Bertil Hedin, Kim Hansen, Johanna Håkansson, Gustav Bohman, Johan Bohman, 

Sten Wemmert, Peter Falk, Sofia Kristoffersson, Ute Olsson, Åsa Svensson, Kent Ekblad 

 

 

 

§1  Mötets öppnande 

Ordföranden Peter Falk öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna. 

 

§2  Val av justeringsman för mötets protokoll 

Sofia Kristoffersson utses till justeringsman. 

 

§3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§4  Saker till punkt 10 ”övriga frågor” 

Sten Wemmert och Anita Hedin anmäler punkter till ”övriga frågor. 

 

§5  Förra mötets protokoll 

Frågan skjuts upp till nästa möte. 

 

§6  Kassarapport 

Anita Hedin redovisar finansläget. 

 

§7  Mötestider 2012 

Efter diskussion förläggs alla mötestider till söndagar, kl 18.00. Nästa möten sker den 22 april, 

3 juni, 5 augusti, 16 september och 11 november. Vid behov kallas till extramöten med kort 

varsel. 

 

§8 Abetsfördelning 

Var god se denna på byalagets hemsida. 

 

§9  Aktiviteter/kalendern 

Aktiviteterna börjar med valborgsmässofirandet. Sten Wemmert är sammankallande för detta. 

Johanna Håkansson kan tänka sig vara eldvakt, Peter och andra frivilliga kommer dagen därpå 

för uppröjning osv. 

 

 Sofia Kristoffersson ansöker om tillstånd hos Kommunen för alla evenemang under året. 

 

”Växtloppis” är planerad till den 19 maj, Johanna Håkansson, Sofia Kristoffersson och 

Camilla Falk tar hand om detta. Vi enas om 50 kronor per utställare. Tiden kl 10 – 13. 
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Britt-Marie Larsson, Camilla Falk och Anita bakar. Gustav Bohman tar hand om korv- 

grillningen. 

 

”Våffeldagen” – planeras till den 29 maj, ansvariga Anita Hedin, Britt-Marie Larsson och 

Gunna Hansen. Frågan om underhållningen denna eftermiddag får anstå tills vidare. 

 

”Midsommar” – firas fredagen den 22 Juni. Kl 10.00 samlas vi som vanligt och hjälps åt att 

klä och resa midsommarstången. Själva firandet börjar kl 14.00. Stången tas ner på söndagen, 

den 24 juni. Kent Ekblad, Kim Hansen, Peter Falk, Bertil Hedin och Sten Wemmert ska 

hjälpa till. Det blir samma musik som förra året. 

 

”Musikkvällen” äger rum lördagen den 11 augusti. Förslag till musik diskuterar vi vid nästa 

möte. 

Lång diskussion angående eventuell ”musik för ungdomar” . Gustav Bohman ”skissar” på 

förslaget. 

 

”Pantoffelmarknad” planeras till den 6 oktober. Planeringsmöte sker några dagar innan. Alla i 

styrelsen är engagerade i detta. 

 

”Jul i byn” planeras till den 8 december. 

 

”Adventsfika” ska äga rum den 11 december med eventuellt  besök av Skurups Lucia. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Nytt råd bildas med Åsa Svensson som sammankallande för att driva frågor som berör byns 

problem. Rådet ska bestå av 4-5 personer. 

 

Britt-Marie Larsson ska tillfrågas om hon är villig att överta utskicket av möteskallelsen. 

 

Inkomna e-mail diskuteras och delas ut för svar. 

 

Peter Falk har fått förfrågan om Byalaget kunde tänka sig att delta i firandet av Nationaldagen 

den 6 juni kl 13.00 på Svaneholm. Efter diskussion enas vi om att svaret på denna frågan 

kommer att bli ”nej”. 

 

Sten Wemmert redovisar för frågor man tagit upp vid mötet med Kommunen, bland annat 

ombyggnaden av väg 101 som skulle vara färdigställd i decembermånad men där Kommunen 

nu anger den 31 maj som slutdatum.  

Vidare har tagits upp att man bara använder sig av ett spår vid Skurups station, kommunens 

svar på detta är att Banverket förklarar detta med att man vinner tid. 

Andra frågor har berört hyreslägenheter, bättre skyltning till Skivarp, kultur- och naturstig och 

serviceboende i Skivarp. 

Sten redogör också angående planerna för möllan där man vill skicka en ny ansökan den 30 

mars. 

På den förnyade kartan över Skivarp ska Byalagets webbadress finnas med på framsidan. 
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Anita föreslår att vi gör ett anslag med tydliga regler vid uthyrning av Brandstationen, till 

exempel inte spela för hög musik efter kl 24.00, inget skräp utomhus, inte mer än 40 personer, 

städning ska ingå i hyreskontraktet. 

 

Vi diskuterar rutiner kring protokollen. Påskrivet protokoll läggs i Brandstationens brevlåda. 

Digitalt protokoll ska skickas till Kim. 

 

Vi diskuterar också ”Trafikens dag”, ska ske någon gång i höst och anordnas av NTF. 

 

§11 Saker till nästa möte 

Förra mötesprotokoll 

Kultur- och naturstig 

Nya medlemmar, välkomstpaket 

”Wallander” – reklam för byn 

Musik för ungdomar –Var? När? Hur? 

 

§12 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

Peter Falk, Ordförande                                                          Ute Olsson, Sekreterare 

 

 

 

 

 

Sofia Kristoffersson, Justeringsman 

 

 

 


