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Byalagsmöte 2015-03-01 

 

 
§1   Mötets öppnande 

Mötet öppnas av ordföranden 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 

Cecilia Svensson, Anita Hedin och Britt-Marie Larsson har frågor till denna punkt. 

 

§6   Kassarapport 

Karolin Bösgård redogör för finansläget vid nästa möte. 

 

§7   Våra aktiviteter inom Byalaget 

      Våffelfest för pensionärer 

Britt-Marie har varit i kontakt med en sånggrupp ”Vi Fyra”, som kommer att kosta 

1000 kronor. Våffelfesten kommer att äga rum den 27 maj, kl. 14.30. Anita, Britt-

Marie, Gunna och Karolin kommer att baka våfflor. Britt-Marie skaffar ingredienser, 

Peter är ansvarig för affischerna. 

 

Växt- och trädgårdsloppis 

Johanna och Sofia kommer som förut att ansvara för evenemanget som kommer att 

äga rum den 16 maj och ska pågå mellan kl. 9 och 12. Britt-Marie köper lottringar.  

Som vanligt kommer vi att sälja kaffe och kakor samt korv. Anita, Britt-Marie och 

Karolin ska vara i köket. Ina, Cecilia och Britt-Marie bakar 

 

Sportbilar på torget 

Den 6 juni kommer vi att se sportbilar på torget. Den exakta tiden kommer att anges 

senare. 

 

Midsommarfirande 

Kent hämtar stången på morgonen, den 19 juni, vi kommer som vanligt att samlas på 

torget kl. 10 för att smycka midsommarstången. Kl. 14 börjar dansen. Anita tar 

kontakt med Roger angående musiken. Vi ska fråga Gun om hon vill leda dansen. 

Affisch finns sedan förra året. 
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Musikkväll 

Vi har planerat musikkvällen till den 8 augusti. Som vanligt hoppas vi på givmilda 

sponsorer. Tältet ska resas på morgonen. I år blir det ”Jogges” som spelar. Musiken 

börjar kl. 19. Anita handlar hem matvarorna, Britt-Marie och Åsa fixar mat till 

musikerna, Ute och Britt-Marie grillar korv. Tältet tas ner dagen därpå. 

 

Tillstånd 

Britt-Marie fixar tillstånd för de olika evenemangen. 

 

Medlemsblad 

Sofia har även i år åtagit sig att utforma medlemsbladet, som ska delas ut så snart de är 

färdiga. Karolin ska beställa 1000 nya inbetalningskort hos banken. 

 

§8  Rapport från Byalagsrådet 

Sten Wemmert har inte kunnat delta i dagens möte och istället skickat protokollet via e-mail 

och alla uppmanas att läsa det noga.  

 

§9  Övrigt 

Under påskhelgen är Brandstationen uthyrt för en konstutställning. 

Åsa ska kolla med Kommunen om det blir någon påskdekoration i år också 

Britt-Marie Larsson har tagit kontakt med Kommunen angående målning av Brandstationen 

och fått besked att det ligger i budgetförslaget för 2016. 

Pengarna på det så kallade ”Möllekontot” ska överföras på Mölleföreningens konto. Sten är 

informerad. 

Mölleföreningen har numera en egen hemsida varför vi beslutar att plocka bort hänvisning till 

föreningen från vår hemsida. 

Hänvisning till ”Naturstigen” ska också plockas bort. 

Britt-Marie tar kontakt med skolan, så att vi så småningom kan ordna ett möte med barn och 

föräldrar för information angående ”skateparken”. 

Vi har tackat ”nej” till PRO kören (12 st.) som erbjöd sig att medverka på våffelfesten pga 

platsbrist. 

 

§10 Saker till nästa möte 

Nästa möte äger rum den 19 april, då ska vi gå mer i detalj gå in på våffelfesten, skateparken 

och höra om eventuella nyheter från Byalagsrådet. 

 

§11 Mötet avslutas 

 

 

 

Britt-Marie Larsson                                                                           Ute Olsson 

Ordförande                                                                                        Sekreterare 

 

 

 

Cecilia Svensson 

Justeringsman 


