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Byalagsmöte 2015-09-15 
 
 

§1   Mötets öppnande 
Mötet  öppnas av ordförande Britt-Marie Larsson. 
 
§2   Val av justeringsman 
Ina Persson 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 
Sten, Kim, Cecilia och Ina har anföranden till denna punkt 
 
§6   Kassarapport 
Karolin Kunde inte närvara idag varför vi får vänta med kassarapporten till nästa möte. 
 
§7   Aktiviteter 

 
a) Musikkvällen 

      Responsen på musikkvällen har varit enbart positiv. För att vara ute i god tid ska Britt- 
      Marie ta kontakt med gruppen ”Midnights” redan nu, nästa musikkväll kommer att äga  
      rum 6 augusti nästa år. 
 
      b) Pantoffelmarknaden 
      Tack vare en utmärkt plan som Cecilia tagit fram är det lätt att gå igenom alla punkter.  
      Skyltar är uppsatta, affischerna som i år gjordes av Kim, likaså, tidningarna och  
      Kommunen är informerade om evenemanget, blänkare är insatt i ICA bladet. Elektrikern  
      Jonny säkrar elsystemet, så att det räcker för alla. 
      Skurps Sparbank sponsrar med SEK 7000,-, däremot får vi inte längre något bidrag från 
      Kommunen då de tycker att vi har kommit igång rätt bra och kan stå på egna ben. 
      Tälten från Parken ska resas på fredagen, kl 17 och tas ner tidigast kl 16 på lördagen för 
      Att alla ska kunna packa ner i lugn och ro. 
      Våra tält ska hämtas av Bertil och Kim fredagen kl 13 och sättas upp kl 15 av Cecilia, 
      Åke, Bertil, Kim, Åsa, Pernilla, Jörgen, Karolin och Kent. 
      Vårt ”scengolv” ska läggas i mattältet så att stolarna inte sjunker ner i marken. 
    .  För fika vid uppsättning står Britt-Marie, Ute och Anita. 
       För bakningen står Anne, Gun, Anita H., Gunna och  Anita E. 
       I ”köket” står i år Britt-Marie, Ute, Karolin, Anita och Andrea och Thelma. 
       Vi får komma ihåg att be våra utställare om eventuella priser till lotteriet. 
       Tyvärr blir det ingen ansiktsmålning i år då alla tillfrågade redan var upptagna. 
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c) Adventskaffe 
Adventskaffet kommer att äga rum den 9 december, Anita och Gun bakar, Hampus 
Hjalmarsson kommer att spela. 
 
§8  Övriga frågor 
Kim undrar hur långt planerna  av hjärtstartaren har kommit. Vi diskutera kring detta och 
kommer överens om att i första hand använda överskottet av musikaftonen för detta ändamål 
och att resten kommer att betalas av Byalaget. Britt-Marie ska kontakta René Melgar för 
information, märke och priser. 
 
Cecilia påpekar att det i samband med Pantoffelmarknaden på hemsidan ska nämnas att vi i år 
har en skärslipare som kan ta hand om våra slöa knivar. 
 
Sten efterlyser protokollet från trygghetsvandringen, det har tyvärr inte kommit än. Ska 
efterlysas. 
Han undrar vidare vad som skett med planerna för scateboardrampen, Britt-Marie ska 
kontakta föräldrarföreningen angående detta. 
 
Ina berättar att hon har varit i kontakt med Kommunen angående en mässa i Skivarp, från 
företagare för konsumenter, mer information kommer längre fram. 
 
§10 Saker till nästa möte 
Nästa möte äger rum den 27 oktober, 19.00.  
 
§11 Mötet avslutas 
 
 
 
 
Britt-Marie Larsson                                                                           Ute Olsson 
Ordförande                                                                                         Sekreterare 
 
 
 
 
Ina Persson 
Protokolljusterare 
 
 
 
 


