
 

 1 

 

 

 

 

 

Byalagsmöte 2014-09-21 

 

 
§ 1  Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordföranden Britt-Marie Larsson 

 

§  2  Justeringsman för dagens protokoll 

Dagens protokoll skall justeras av Jörgen Lidfeldt 

 

§  3  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns av de närvarande. 

 

§  4  Godkännande av förra mötets protokoll 

Förra mötets protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§  5  Saker till punkt 9 i dagens protokoll – övrigt – 

Britt-Marie, Cecilia, Sten, Kim och Anita har saker de vill ta upp under denna punkt. 

 

§  6  Kassarapport 

Anita redovisar för finanserna, i dagens läge 127 000 SEK. 

 

§  7  Aktiviteter 

Pantoffelmarknaden: inför Pantoffelmarknaden ska vi trycka upp ett tiotal A3 affischer för 

utdelning till olika företag, förutom de stora syltarna som kommer att sättas upp utanför byn. 

Peter står för reklamen i tidningarna. 

Anita, Ute, Britt-Marie, Irene står för försäljning av kaffe och kakor samt lotteriet. 

Scouterna säljer som vanligt bakad potatis och korv, lottorna bakar våfflor. 

Tälten sätts upp på fredag, kl 15.00, hjälp får vi av Bobo, Dennis, Jonny, Kim, Kent, Åsa, 

Cecilia, Åke, Bertil och Jörgen. 

Tälten tas ner direkt efter marknadens slut av samma personer som nämnts ovan. 

Bord och stolar hämtas på Ågården på fredag eftermiddag. 

Kökslaget infinner sig kl 15.00 för att bre smörgåsar till arbetslaget. 

Cecilia åtar sig att sätta samman knallarna efter vissa ”teman”. 

Det finns numera tillräckligt med ström för alla knallar. 

Anita inköper lottringar. 

Anita, Ann, Gun, Irene, Gunna och Anita Ekblad bakar kakor. 

Kim införskaffar 3 st skarvsladdar, 25 m, på Biltema. 

 

§  8  Adventskaffe för pensionärer den 9 december 

Denna punkt kommer vi att ta upp vid nästa möte.  

 

§  9  Övrigt 

Sten  tar up hastighetsplanen – vi presenterar skrivelsen som Skivarps Byalag har skickat till 

Kommunen. 
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Han presenterar också förfrågan han fått av Kommunen var vi eventuellt vill ha årets 

julbelysning förutom på Landsvägen – vi diskutera olika alternativ. 

Jörgen framför dessutom förslag om ljusslingor i träden vid torget. 

 

Byalagsrådet ombeds att ännu en gång föreslå Kommunen att köpa tomten där förut 

bensinmacken funnits för att skapa mer parkeringsutrymme. 

Byalagsrådet ska också framföra  önskemål om åtgärder om förbättring vid Ramsbovägens 

parkering utanför det gamla Kommunalhuset. 

Byalagsrådet ska vid nästa mötet den 21 oktober också ta upp dagverksamheten vid 

Ramsbovägen som numera inte anses vara tillräckligt bemannad. 

 

Anita anhåller om att införskaffa en fast askkopp på utsidan av Brandstationen. De närvarande 

godkänner inköpet. 

Anita har dessutom undersökt och funnit att Brandstationens elavtal ska vara ett rörligt avtal 

på ett år. 

 

Till årets Pantoffelmarknad har inga barnaktiviteter. Ute ska undersöka vad det skulle kosta 

att få hit en professionell ansiktsmålare från Malmö. 

 

Britt-Marie redogör för kontakten med Kommunen angående ytlig målning av Brandstationen. 

Kommunens byggnadsansvarig Maria Olhed-Widenstedt har varit och tittat på byggnaden. Vi 

anser att Kommunen som ägare till Brandstationen ska stå för detta. 

 

Britt-Marie har varit i kontakt med Anticimex angående ”flugproblemet”. De rekommenderar 

en så kallad ”insektsfångare”.  

 

Trygghetsvandring kommer att äga rum den 12 november kl 18.00. Efter detta ska vi ha en 

fika i Brandstationen. 

 

§ 10  Saker till nästa möte 

Adventskaffe för pensionärer, utvärdering av Pantoffelmarknaden, Byalags tröjor och dekaler, 

samt datum för möten nästa år. 

 

§ 11  Mötet avslutas 

 

 

 

Britt-Marie Larsson                                                                       Ute Olsson 

Ordförande                                                                                     Sekreterare 

 

 

 

 

Jörgen Lidfeldt 

Justeringsman 


