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Byalagsmöte 2011-04-17 
 
 
§1  Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordföranden Peter Falk. 
 
 
§2  Val av justeringsmän 
Britt-Marie Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
 
§3  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns av de närvarande. 
 
 
§4  Saker till punkt 11 
Några saker tas upp och kommer att behandlas under punkt 10. 
 
 
§ 5  Kassarapport 
Anita Hedin lämnar en utförlig rapport angående den finansiella situationen. 
 
 
§6  Aktiviteter 
 

a) Musikkväll: musikkvällen ska äga rum den  5 augusti. Som kvällens artist föreslår 
Malin och Annika Anna Hertzman. Båda får i uppdrag att kolla upp vidare förslag 
och kostnader respektive budget angående förslagen till nästa möte. Vidare ska vi 
till detta evenemang trycka upp flyers och affischer. 

 
b) Städning och invigning med grillning – nytt datum 

Anita rapporterar att portarna ska byggas in den 18 april. Efter en längre 
diskussion kommer vi överens om att själva invigningen ska äga rum i samband 
med trädgårdsloppis den 21 maj. De som inte själva deltar i loppisen kan tänka 
sig att vara med och städa Brandstationen under tiden. 
 

c) Valborgsmässofirandet 
Anita har sökt tillstånd för evenemanget hos polisen och kommunen. Efter 
diskussion kommer vi fram till att det är absolut nödvändigt att vi får hjälp från 
Mölleföreningen och scouterna. Sten Wemmert ska ta kontakt med 
Mölleföreningen angående detta. Scouterna kommer att ha sitt ”kökstält” som 
vanligt. Affischer med aktuella talare osv ska tryckas och sättas upp på de vanliga 
ställen. Annons kommer också att finnas med i tidningarna. 
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d) Växt- och trädgårdsloppis: Johanna och Sofia redogör vad som har hänt hittills 
och be-   
rättar att anmälningarna ”rullar in”.  De kommer att finnas försäljning av korv 
och bröd samt kaffe och kakor, lottförsäljning med sponsrade priser. 

 
e) Våffelfest: Årets våffelfest ska äga rum den 31 maj. Vissa problem finns dock med    

underhållningen. Britt-Marie och Sofia ska undersöka saken närmare. 
 

f) Midsommar: Alla som vill kan komma kl 10.00 och hjälpa till med smyckning av 
Midsommarstången (ta gärna med blommor och grönt – om ni har). Bertil och 
Anita Hedin, Ute Olsson, Kent Ekbladh och eventuellt ytterligare några 
medhjälpare kommer att finnas på platsen bakom Brandstationen. Själva firandet 
börjar kl 14.00. Musiken har redan bokats. Affischer och annonser tar Peter Falk 
hand om. 
 

g) Pantoffelmarknad: Peter Falk föreslår att vi vid nästa möte bildar en arbetsgrupp  
angående detta. 
 

§7  Studiecirklar 
 
Peter föreslår följande studiecirklar:  
 

a) Lär känna din hembyggd 
b) Trädgård 
c) HLR 
 
De båda förstnämnda aktiviteterna ska tas upp i höstbladet. 
Vad HLR beträffar kommer Jörgen Olsson att skicka e-mail till styrelsemedlemmarna 
med förslag på datum till en kurs rätt så omgående. 

 
§8  Projekt Natur- och kulturstig – uppdatering om status 
 
      Skjuts upp till nästa möte. 
 
§9  Byalagsrådet – uppdatering 
 
Medlemmarna i byalagsrådet ombeds att ta upp standardfrågorna, det vill säga 
bussförbindelser, Möllan, vägplanering, ombyggnad av torget och Ramsbovägen, 
cykelväg till Abbekås, bättre vägskyltning till Skivarp osv. 
 
§10 Övriga frågor 
 
Peter ber även medlemmarna i byalagsrådet att ta upp frågan om reklamskyltarna som 
har dykt upp den senaste tiden vid infarten till Skivarp – vem är ansvarig? 
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Anita påpekar nödvändigheten av en städning av Brandstationen innan påsk då 
Brandstationen är uthyrd pga konstrundan. Anita, Bertil, Britt-Marie, Sofia och Kim 
anmäler sig som frivilliga för onsdagens städomgång. 
 
§11 Saker till nästa möte 
Rapport från Byalagsmöte 
Pantoffelmarknad 

. 
 

§12  Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte. 
 
 
 
 
 
Peter Falk                                                                                Ute Olsson 
Ordförande                                                                              Sekreterare 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Larsson 
Justeringsman 


