BYALAGSMÖTE 2013-04-28
Närvarande: Peter Falk, Iréne Lindström, Gun Olsson, Sten Wemmert, Kim Hansen, Jan
Johnsson, Bertil och Anita Hedin, Cecilia Svensson, Britt-Marie Larsson

1. Ordf. Peter Falk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Peter valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningen godkändes
4. Saker till punkt 14a, övriga frågor:
a)
b)
c)
d)

Bridge
Mölleföreningen
Skräpplockardag
Skyltning mot Skivarp från E65

5. För att snabba på protokoll bestämdes det att protokollet skulle vara justeringsman
tillhanda påföljande torsdag efter avslutat möte. Justeringsman sänder tillbaka
protokollet till sekreteraren med ev anmärkningar. Sekr. skickar protokollet till Kim
för utlägg på hemsidan. Frågan är om revisorerna kan godkänna ett sådant förfarande,
dvs att vi inte väntar till nästa möte för underskrift. Anita fick i uppdrag att ta reda på
detta.
6. Kassarapporten upplästes och godkändes.
7. Det bestämdes att vi skall städa tornet 2013-05-11 kl 09.00.
8. Peter fick i uppdrag att kontakta Bengt Hagberg på Kommunen för försäkring av
inventarier.
9. Det bestämdes att den som hyr lokalen skall ta med sig alla sopor hem. För att
underlätta sophanteringen kommer Anita att ta med sig sophanteringskärl.
10. Anita kontaktar Räddningstjänsten för brandinspektion och tar reda på vad som gäller.
11. Vi diskuterade musik till midsommar och musikkväll . När det gäller midsommar
kontaktar Anita Roger Hansson för spelning.

Cecilia tar kontakt med sin väninna Ulla för att få mera detaljer om Vantamölla
Bluesband för musikkvällen
Peter forskar i om bandet Grafitti forfarande är aktuellt.
12. Det bestämdes att endast företag skulle finnas med på vår sponsortavla. Övriga
som
bidragit med idellt arbete skulle
benämnas som bymedlemmar.
13. Sten och Gun rapporterade från Byalagsrådet den 12 mars:
Hastighet västra infarten vid Almarödsskolan
Kommunen vill ha en hemställan om sänkning av hastigheten från Skivarps Byalag.
Peter åtog sig att författa denna.
För smal infart till torget pga att det står en stolpe för nära infarten
Niclas tar upp frågan igen eftersom det har blivit missförstånd.
Upphöjda vägbanan Ramsbovägen väg 101.
Ingmar Thoren vill träffa Peter för argumention i ärendet
Kopplingstvång av hundar
Gamla regelverket gäller, alltså kopplingstvång
Brist på parkeringsplatser vid Blåklinten
Synpunkten är framförd till fastighetsägaren, men det är oklart i dagsläget huruvida
det kommer att göras något åt det.
Häckar och träd
Det har diskuterats att ta in en projektanställd för detta ändamål. Beslut under
Byalagsrådets nästa möte.
Blinkande övergångsställe
Utvärdering klar under april, därefter budgetberedning
Planering Ramsbovägen och torget
Finns inga planer i dagsläget. Niclas tar frågan till budgetberedning. Sten författar
medborgarförslag om sänkning av hastigheten på Ramsbovägen och trycker i detta
förslag på om att det har kunnat genomföras i t ex Abbekås i form av
hastighetssänkande hinder.

14 a Kim rapporterade att han varit i kontakt med K-E Rosell betr bridgen men ej fått
svar. Bollen ligger hos honom.
Vad betr Valborg är Sten ansvarig för eldandet vid Möllefoten, Jan är behjälplig som
eldvakt. Anita och Bertil lånar ut två brandfiltar.
Sten rapporterade betr Skräpplockardagen att ca 20 personer hade ställt upp. Man
grillade korv efter väl förrättat värv . Det bestämdes att det nästa år skulle aviseras ett
datum i god tid.
Sten meddelade att han fått avslag från Trafikverket betr skyltning till Skivarp via
E65.
Sten rapporterade från mötet med Mölleföreningen att en ny styrelse hade bildats. Det
fattas 4 milj för att kunna uppföra det skal som Gert-Åke Lönnborn har ritat.
Det bestämdes att musik ej får spelas efter kl 24.00 på helgerna, på vardagar gäller
23.00 vid uthyrning. Nyckeldeponin sattes till 500:- Om en hyresgäst slår sönder t ex
en tallrik skall denna ersättas med självkostnadspris.
Cecilia mailar Ågården uthyrningsregler tilll Peter som anpassar dessa till vad som
skall gälla för Byalaget.

På nästa möte skall vi diskutera
Midsommar
Musikkväll
Pantofflemarknad
Mötet avslutades.

Peter Falk, ordf.

Justeras: Peter Falk

Britt-Marie Larsson tf sekr

