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BYALAGSMÖTE 2012-04-22

§1  Mötets öppnande
Viceordföranden öppnar mötet då ordföranden Peter Falk har anmält förhinder.

§2  Val av justeringsman för mötets protokoll
Johanna Håkansson 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
Hanteringen angående signering av protokoll fungerar inte för närvarande. Rutiner kring 
uppföljning och uppläggning på hemsidan diskuteras och vi kommer överens om att 
protokollet skrivs ut, skickas till justeringsmannen, efter godkännande mejlas protokollet till 
Sofia eller Kim för uppläggning på hemsidan.

§6  Kassarapport
Anita Hedin redovisar för finansläget.

§7  Aktiviteter
a) Valborg: Scouterna och Byalaget hjälps åt med sysslorna. Enligt Sten Wemmert är 

bålet på plats, alla tillstånd är inhämtade, affischerna är klara och ska delas ut till 
affärerna i byn. Magnus Nilsson har anmält sig som frivillig ”tändare” av bålet. Han 
ställer också upp med en lastbil, vatten osv. Sten efterfrågar också någon slags 
avspärrning framför platsen där Vemmenhögskören ska sjunga. Vi använder repen 
från påskdekorationerna för detta ändamål. Det kommer som vanligt att finnas 
korvgrillning och lottförsäljning från Scouternas sida. Sofia och Britt-Marie kommer 
att vakta elden. Brandfilt ska finnas tillgänglig under hela kvällen. Dagen efter städar 
Anita och Bertil upp på platsen för bålet.

b) Trädgårdsloppis: Affischerna är färdiga och ska delas ut. Anmälningarna 
börjar ”droppa in”. Anita, Britt-Marie och Sofia bakar. Vi planerar även denna gången 
ett lotteri. Vinsterna kommer att ”tiggas” från utställarna, även Gunnebo kommer att 
tillfrågas angående detta. 

§8 Byalagsrådet - uppdatering
Sten Wemmert uppger att nästa ”förmöte” kommer att äga rum den 8 maj, mötet med 
Kommunen kommer att äga rum den 22 maj. Punkter att ta upp på mötet diskuteras av de 
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närvarande, bland annat övergångsstället upp mot skolan – ”eventuellt blinkande ljus 
där?”, ”Macktomten” – ”parkeringsplats för bussar och taxibilar?”. Dessutom efterlyses en 
ingränsad hundrastplats från en Skivarpsbo. Vi diskuterar frågan och kommer fram till att 
tomten vid det gamla Kommunalhuset kunde vara lämpligt för detta ändamål.

§9  Förfrågan från Kommunen
Kommunen har skickat en förfrågan till oss om vi har intresse att delta i ”Skurupsmästarna”, 
en löptävling för lag, 4 x 1000 meter. Svaret blir ”nej”.

Kommunen meddelar att invigningen av Skivarps torg kommer att äga rum den  2 juni mellan 
kl  11 och 13. Vi diskuterar detta och finner att protest ska tas med till Byalagsrådet  då vi 
känner oss ”överkörda” av beslutet och detta inte motsvarar vad vi förstår under  ”Samverkan 
över gränserna”.

§10  Förslag från bybo om hundrastplats
Frågan togs upp redan under punkt 8.

§11  Övriga frågor
Sofia redogör för planerna kring arbetet på Brandstationen. Diskussion omkring detta.

Anita meddelar att musiken nu är klar för pensionärsträffen och midsommar. Hon har även 
förslag till musiken till vår musikkväll i augusti.

Sten Wemmert meddelar att det är Sankt Georgsdagen – Scouternas skyddshelgon -  i morgon, 
pga äger en gudstjänst rum , kl 18.30. Därefter blir det fika. Alla är välkomna.

Angående Kultur- och Naturstig så ligger frågan för närvarande hos Kommunen enligt Sten 
Wemmert.

Anita har fått listan över de nyinflyttade från Kommunen. Vi diskuterar hur vi ska gå tillväga 
och vad paketet kan innehålla.

Gustav Bohman redogör för planerna angående ”musiken för ungdomarna”, hittills har hans 
undersökningar inte gett några större framgångar – allt blir för dyrt. Sofia föreslår att han ska 
ta kontakt med en ungdomsgrupp som redan har erfarenhet med liknande evenemang och 
sedan återkomma med en rapport.

§12  Saker till nästa möte
”Wallander” som reklam för byn – tas upp vid nästa möte

§13 Mötet avslutas

Britt-Marie Larsson, viceordförande                                        Ute Olsson, sekreterare

Johanna Håkansson, justeringsman


