Byalagsmöte 2011-05-30 kl 19.00
Mötets öppnades av ordföranden Peter Falk

Val av justeringsmän

Sofia Kristofferson utseddes att justera dagens protokoll

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av de närvarande.

Kassarapport
Kassarapporten upplästes av Anita Hedin

Aktiviteter

a) Växt o Trädgårdsloppisen blev en succé och det föddes tankar på en
förnyad blomsterfest. Detta tål att tänka på då det är förenat med mycket
arbete och inte minst pengar.

b) Även våffelfesten för pensionärerna blev lyckad. Alla verkade nöjda och
glada. ( Detta sagt i efterhand eftersom protokollet är skrivet 2011-06-15. )
Trubaduren verkade få alla med i allsång , med andra ord han både sjöng
och spelade bra och fick folket med sig.

c) Vad beträffar midsommar bestämde vi att stången tas ner på måndag
kväll och reses midsommarafton efter det att den blivit klädd med blommor
som var och en byinnevånare kommit med. Sofia Kristoffersson , Gun
Olsson och Britt-Marie Larsson skall försöka hålla i ringarna efter bästa
förmåga till musik av Roger Olsson. Dansen tar sin början kl 14.00 och
beräknas sluta sluta kl 15.30.

d) Vad beträffar musikkvällen vet vi i skrivande stund inte så mycket mera
eftersom ingen av de arrangerande fanns på plats och kunde redogöra för
nuläget.
i.
Pantoffelmarknaden
Anita kollar med Slimminge om vi får hyra tält
Kent sammankallar arbetsgruppen, som består av Peter, Jörgen och Kent.
Det föreslogs att vi skulle bjuda in knallarna till utställning både till
Pantollfelmarknad och jul i Byn på en och samma gång.

Det spånades vidare om olika former av reklam. Radio Active?
Banderoller? Vidare om en tygkasse med text Pantoffelmarknad.
I kommunens strävan att förbättra Skivarp så skall torget grävas upp i
början av oktober.Vi måste, med hänsyn till Pantofflelmarknaden inte
minst, be om 20 m fri passage till Brandstationen. Frågan är om vi
överhuvudtaget kan ha Pantoffelmarknaden på Torget . Alternativ?

Studiecirklar

Anita Hedin kontaktar John Wickman betr Lär känna Din hembygd, om
ja från hans sida blir det i så fall Lightversionen.
Kursen i HLR var mycket lyckad . Repris till hösten.
Övriga aktiviters genomförande kommer att redovisas på Byalagets
hemsida och i nästa utskick till hösten.

Natur och Kulturstig
Inget nytt att rapportera eftersom Cecilia inte var närvarande.

Byalagsrådet – uppdatering

Sten Wemnert redogorde enl följande
Kommer att puscha på motionsslinga/naturstig.
Vad beträffar planer på en skateboardramp på Sockerbruket finns det
pengar till 2012. Rydsgård kommer att bli pilotanläggning.
Vi har ju en usel busstrafik i Skivarp, men vi hoppas på flera avgångar i
och med att ett nytt bolag, Österlenbuss, kommer att etablera sig. Det
blir i så fall flera avgångar med 305 ner till Kustlinjen.
I kommunens planer finns en gång och cykelväg Skivarp/Abbekås
planerad.
Dagcenterlokalen är uppsagd, skall göras om till seniorboende.
Verksamheten kommer att flyttas till Mölleskolan.
Det föreslogs att listor på nyinflyttade dirigeras till Peter Falk och
Byalaget kommer därefter att kontakta dessa för att visa vem vi är och
vad vi kan erbjuda.
Fanns förslag på en elektronisk förslagslåda, där man kan påkalla vad
som är viktigt i byn.

Övriga frågor

Anita beviljades inköp av en ny trappstege.
Sten Wemnert puschade för scouternas 60-årsjubileum, 3 sept kl 10-13.
Det kommer då att bli öppet hus. Han kommer att skicka över
programmet i mail till Peter Falk.

Saker till nästa möte
-Midsommar
-Byarådsmöte
-Musik i Sommarkväll
-Natur och kulturstig

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Peter Falk
Ordförande

Sofia Kristoffersson
Justeringsman

.

Britt-Marie Larsson
Tf sekreterare i frånvaro av ord.

