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Byalagsmöte 2014-07-27 
 
 

§1   Mötets öppnande 
Mötet  öppnas av viceordförande Britt-Marie Larsson. 
 
§2   Val av justeringsman 
Cecilia Svensson ska justera dagens protokoll. 
 
§3   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§4   Förra mötets protokoll 
Signeras och läggs till handlingarna. 
 
§5   Saker till punkt 9 – övriga frågor 
Britt-Marie Larsson har några punkter som ska tas  upp. 
 
§6   Kassarapport 
Anita redogör för Byalagets finanssituation. 
 
§7   Aktiviteter 
Musikkvällen den 2 augusti står närmast på programmet. Åsa Ekblad och Britt-Marie Larsson 
bakar pajer till musikerna. Anita köper in de som behövs i övrigt på ICA. För grillningen på 
musikkvällen står Ute och Britt-Marie, eventuellt avlösning genom någon frivillig. Tältet 
hämtas på fredagen av Bertil och Kim och reses på lördag förmiddag kl 09.00 av några 
frivilliga krafter. Affischerna har satts upp av Britt-Marie som också har kontaktat tidningar 
och kommunen angående evenemanget. Frågan om ljusslingor har satts ut på Facebook. 
 
Nästa aktivitet är Pantoffelmarknaden där Cecilia kommer att skicka ut listor med förra årets 
utställare. Anita ta kontakt med El-verket för eventuell förstärkning. Vi får inte glömma att 
fråga Jörgen om det blir spiralpotatis i år också. Peter tar kontakt med kommunen och 
Sparbanken angående sponsring. 
Vi höjer priset för uthyrning av bord till 300,- priset för föreningar är 100,- 
Till våra två egna tält kommer vi att beställa 2 ytterligare från Folkets Park, Anita ombesörjer 
detta. Tälten ska sättas upp dagen innan marknaden. Smörgåsar bres av Britt-Marie, Anita och 
Ute. Skyltar kommer att monteras upp den 7 september. Obs: Vi får söka tillstånd hos 
markägarna dessförinnan. 
Anita Hedin, Anita Ekblad, Christel, Gun, och Camilla kommer att baka. 
Alla utställare kommer att bli tillfrågad om de är villiga att donera ett pris till vårt lotterie. 
Anita köper lottringar. 
Bord och stolar kommer att lånas av Ågården.  
Vi kommer att ha ytterligare ett möte den 14 september där vi ska gå igenom alla punkter en 
gång till. 
 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
§8   Målning av Brandstationen 

 Britt-Marie presenterar ett kostnadsförslag som har inkommit angående målning av 
Brandstationens utsida. Efter en längre diskussion kommer vi till beslutet att inte åta oss 
detta då det överstiger våra finansiella möjligheter. Vi får förhöra oss med kommunen 
huruvida de kan tänka sig att ombesörja detta. 

 
§9   Övriga frågor 
        Vi diskuterar kommunens/vägverkets förslag om hastighetsgränser inom byn och enas                      
        om bifall till de angivna hastigheterna.  Utanför skolan på Landsvägen och på  kyrko-  
         gatan gäller 30 km men tidsangivelsen måste vara densamma på båda ställen. Påstöt-   
         ning skall göras igen om hastigheten vid Almarödskolan. 
 
         Sofia har även i år åtagit sig att utforma medlemsbladet. Britt-Marie och Ute kommer  
         att dela ut dem. 
 
         Vinprovningen kommer att börja igen den 30 november. 
         Datum för Adventskaffe fastställs till den 9 december. 
 
§10  Att ta upp på nästa möte 
         Pantoffelmarknaden och julbelysningen. Tas upp som punkter på nästa möte, den 14  
         September. 
 
§11  Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Larsson                                                                      Ute Olsson 
Ordförande                                                                                    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Cecilia Svensson 
Justeringsman 


