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Byalagsmöte 2014-10-26 

 

 
§ 1  Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordföranden Britt-Marie Larsson 

 

§  2  Justeringsman för dagens protokoll 

Dagens protokoll skall justeras av Åsa Ekblad. 

 

§  3  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns av de närvarande. 

 

§  4  Godkännande av förra mötets protokoll 

Förra mötets protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§  5  Kassarapport 

Anita är inte närvarande varför Britt-Marie Larsson redovisar finansläget. 

 

§  6  Saker till punkt 15 - övrigt 

Sten, Cecilia och Britt-Marie anmäler har något att anföra under den punkten. 

 

§  7  Utvärdering av Pantoffelmarknaden 

Vi diskuterar evenemanget och reaktionerna von besökare och utställare som var överlag 

positiva. Någonting vi bör tänka på till nästa år är att ha fler papperskorgar på området, 

speciellt i anslutning till matvagnarna.. Vi bra väderlek ska vi ha fler stolar 

på ”uteserveringen”. 

 

§  8  Adventskaffe för pensionärer den 9 december 

Britt-Marie Larsson, Ute Olsson, Anita Hedin och eventuellt någon mera ska stå för 

serveringen. Anita och Camilla bakar. För underhållningen står i år dagisbarnen från Ugglebo, 

Anita och Britt-Marie ska ta kontakt med dagis angående detta. 

 

§  9  Årsmöte 

Datum för årsmötet blir den 11 februari 2015, kl 19.00. Som vanligt kommer kaffe och 

Fastlagsbulle att serveras. Underhållning får vi komma tillbaka till vid ett senare tilfälle. Peter 

ansvarar för affischerna. 

 

§ 10  Byalagströjor och dekaler 

Vi diskuterar inköp av byalagströjor och dekaler med namn för styrelsen. Vi beslutar att vänta 

med tröjorna och vi behåller dekalerna som Cecilia gjorde till Pantoffelmarknaden. 

 

§ 11  Trygghetsvandring 

Trygghetsvandingen som var planerat till den 12 November har behövt skjutas upp till nästa 

vår. Vi återkommer med närmare besked då. 
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§ 12  Målning av Brandstationen 

Hittills har vi inte hört något nytt angående detta från Kommunen. Britt-Marie har dock haft 

kontakt med dem och påpekat vikten av att frostskadorna måste åtgärdas. 

 

§  13  Flugproblemet 

Styrelsen godkänner inköp av en  s.k. ”Pluszap”, priset är 885,-. Aggregatet ska enbart vara på 

på dagarna. Britt-Marie beställer. 

 

§  14  Byalagsrådet 

Sten redogör för mötet, där man bland annat har diskuterat juldekorationer, ”Macktomten”, 

upprustning av Ramsbovägen, cykelvägar samt buss 302 som går till Rydsgård 3 gånger 

dagligen. Nästa Byalagsmötet ska äga rum den 4 November. Man vill då diskutera den nya 

hastighetsplanen. 

 

§  15  Övrigt 

Sten redogör för senaste mötet med Mölleföreningen, bygglov har lämnats in och man är på 

god väg för påbörjandet av möllan. 

Vidare redogör han för ”Jul i byn” den 6 December, där Scouterna står för värdskapet, 

Byalaget är inte inblandat. 

 

Britt-Marie har fått en inbjudan från Kommunen för diskussion angående utsmyckning till 

Påsk och till Jul men är förhindrat att gå dit, istället åtar sig Cecilia att gå. 

 

Cecilia påpekar att det ska klart framgå av evenemanget om ”bilar på torget”, att det inte är 

tänkt som ”offentligt”. 

 

§  16  Saker till nästa möte 

Nästa möte äger rum den 7 December. Vid detta tillfälle vill vi bjuda in ungdomar som skrivit 

till oss angående en scatebana, vi ska ånyo ta upp ”Naturstigen”, diskutera årsmötet och 

redovisa för kontakten med dagis. 

 

§  17  Mötet avslutas 

 

 

 

 

Britt-Marie Larsson                                                                       Ute Olsson 

Ordförande                                                                                     Sekreterare 

 

 

 

Åsa Ekblad 

Justeringsman 


