Byalagsmöte 2012-11-11
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Mötets öppnande
Ordföranden Peter Falk öppnar mötet.
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Val av justeringsman
Britt Marie Larsson utses till justeringsman av dagens protokoll.
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Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns av de närvarande.

4

Förra mötets protokoll
Diskussioner omkring hanteringen av protokollet och vi beslutar att den som justerar
protokollet skickar det vidare för publicering.
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Saker till punkt 10 – övriga frågor
Bertil anmäler en fråga till denna punkt
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Brandstationen - renovering
a. Efter diskussion kommer vi fram till att renoveringen anses vara avslutad om
ungefär en månad. Kommande vecka ska resterande delen av köket installeras,
vatten och elen kommer att anslutas.
Sofia och Ute kommer att stå för ”utsmyckningen” i form av tavlor där
Sponsorernas namn och diverse fotografier kommer att finnas.
b. Invigningen kommer att ske i samband med årsmötet, den 23 februari 2013 i
Form av ”öppet hus”, där vi serverar ärtsoppa och punsch samt korv och bröd.
I arbetsgruppen ingår Peter, Marianne, Sofia och Ute.
c. Uthyrning – ny prissättning på hyran
Efter diskussion kommer vi överens om att sätta priser enligt nedan:
500,- Kronor vid uthyrning till medlemmar
750,- Kronor vid uthyrning till icke medlemmar
300,- Kronor vid uthyrning till ”Loppis” eller utställningar
Priser vid uthyrning för andra ändamål kommer att bestämmas vid det speciella
tillfället.
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Byalagets framtida verksamhet
a. Aktiviteter
Vi är överens om att det räcker med de aktiviteter vi har i dagens läge, däremot
är vi gärna beredda att ställa lokalerna till förfogande om någon av
medlemmarna skulle vilja anordna aktiviteter utöver de vi redan har men då
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under förutsättning att den personen själv står för planering och utförande.
Marianne tänker på barn- och ungdomsaktiviteter några gånger om året, Kim
planerar en uppvisning av sportbilar.
b. Medlemsrekrytering
Vi alla är överens om nödvändigheten att få nya medlemmar till Byalaget.
Britt-Marie åtar sig att ta hand om nyinflyttade, hälsar dem välkomna,
informerar dem om Byalaget och de aktiviteter vi har och försöker att värva
dem som nya medlemmar.
c. Styrelsen
Den kommande tiden fram till årsmötet ska vi alla prata med folk angående
eventuell rekrytering till styrelsen.
8 Jul i Byn
Sten Wemmert berättar att Slimminge inte kommer att ställa upp med några tält vid detta
tillfälle. Vi diskuterar olika möjligheter, bland annat att man skulle kunna ha själva
köksdelen inom Brandstationen och serveringen sker via diskar till folket gärna utanför,
på så sätt skulle knallarna och övriga utställare få plats i vårt respektive Scouternas tält.
Tältet kommer att resas kl 10 lördagen före Julmarkanden.
Vi avser att ha ett bord med Byalagsrepresentanter även denna gång, Cecilia och
Marianne erbjuder sig att stå där.
Britt-Marie ansvarar för serveringsdelen med Kaffe, te, Glögg och kakor.
Alla som jobbar denna dag ombedes att bära tomteluva.
Affischerna kommer att delas ut kommande veckan av Britt-Marie och Ute.
9 Byalagsrådet
Byalagsrådet hade möte i förra veckan. Protokollet ligger på hemsidan. Medlemmarna i
Byalagsrådet är missnöjda med närvaron av de kommunala företrädarna och ställer krav
på att Niklas Sjöberg finns med på de utlysta mötena.
Brottsförebyggande Rådet ska ordna trygghetsvandringar och Kommunen undrar om vi
skulle kunna tänka oss att vara med. Vi ska ta kontakt med Magdalena Hellström för att
ordna ett datum.
10 Övriga frågor
Bertil gör oss ännu en gång uppmärksam på nödvändigheten att organisera sophanteringen
på Brandstationen. Hittills har han själv kört soporna till sopstationen men det är en
ohållbar situation. Vi ska vid uthyrning lämna ett papper där det framgår att hyresgästen är
ansvarig för bortforsling av soporna. Bertil erhåller ersättning med 500,- Kronor för
bensinen.
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11 Natur- och Kulturstigen
Cecilia berättar att hon och Marianne hade ett möte med Niklas och Magdalena där Naturoch Kulturstigen diskuterades. Kommunen skulle kunna ordna med pengar tills pengarna
från Leaderprojektet kommer. Enligt Niklas skulle det vara en bra idé att hyra in en
projektledare som är förtrogen med pappersexercisen som ju är väldigt omfattande.
Olika förslag till utformning och längd av stigen diskuteras och möjligheten att kringgå
Leaderprojektet. Kan Kommunen tänka sig att hjälpa till med röjning på de avsnitt där
Kommunen är ägare? – Kostnader för detta? Cecilia ska kolla med Kommunen.
Vidare betonar Cecilia att arbetsgruppen kring detta projekt måste utökas med ytterligare
medlemmar. – Frivilliga??
12 Nästa möte äger rum den 20 januari 2013 kl 18 på Brandstationen.
13 Mötet avslutas.

Peter Falk
Ordförande

Ute Olsson
Sekreterare

Britt-Marie Larsson
Justeringsman
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