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Byalagsmöte 2010 11 29 
 
 
Närvarande: 
 
Kim Hansen  Jörgen Olsson 
Cecilia Thorén Bonander Ute Olsson 
Peter Falk   Johan Bohman 
Gun Ohlsson  Kent Ekblad 
Sten Wemmert 
 
§  1  Mötets öppnande 
Ordföranden Peter Falk öppnar mötet. 
 
§  2  Val av justeringsman 
Gun Ohlsson utses till justeringsman för dagens protokoll. 
 
§  3  Godkännande av dagordning 
Dagens dagordnung godkänns. 
 
§  4  Saker till punkt 9, övriga frågor 
Cecilia och Sten vill ta upp frågor på den punkten. 
 
§  5  Kassarapport 
Peter lämnar en kassarapport istället för Anita Hedin som idag har förhinder. 
 
§  6  Skivarps Mölla – Förslag från Skurups Kommun och Pontus Svefors 
Pontus Svefors, Abbekås, föreslog Sven Rosengren spontant någon sorts insamling 
för återuppbyggnaden av Skivarps Mölla och Sven Rosengren yttrade sig positivt till 
detta förslag. Pontus erbjöd vidare sitt tekniska kunnande vid återuppbyggnaden. 
Som bekant anser Bo Berggren från Mölleföreningen att man ska bygga upp möllan 
igen som fullt fungerande kvarn, medan kommunen anser att det borde räcka med 
enbart ”ett skal”. 
En längre diskussion angående olika förslag utmynnar i att Peter föreslår ett möte 
med Mölleföreningen angående framtida planer. 
 
§  7  Jul i byn 
Vi går igenom alla praktiska frågor från snöskottning av torget, elförsörjning samt 
uppsättning av tälten till bemanningen av kaffe- och glöggförsäljningen. Gun och 
Anita kommer att ha huvudansvaret för detta, Kim och Gunna avlöser. 
Efter julmarknaden föreslår Sten en utvärdering via e-mail – wemmert@telia.se 
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§  8  Rekrytering till styrelsen 
Då flera styrelsemedlemmar avsagt sig vidare uppdrag är det nödvändigt att 
rekrytera nya krafter. Förslag lämnas till valberedningens ordförande, Johan Boman. 
 
§  9  Övriga frågor 
Cecilia lämnar en rapport om utvecklingen av ”kulturstigen”. Gruppen som sysslade 
med projektet har haft ett möte med fastighetsägarna, planarkitekten samt Niklas 
Sjöberg den 19 november. Enligt Niklas är Kommunen villig att överta projekteringen 
och utförningen samt finansieringen av det hela. 
 
Vidare föreslår Cecilia inköp av en så kallad ”hjärtstartare” som ska vara lätt-
tillgänglig vid behov. Då det krävs en viss utbildning för betjäning av denna föreslås  
ett samarbete med Röda Korset till våren. 
 
Sten hänvisar till en tidningsartikel angående utformningen av vägen runt Skurup. 
 
Anita har föreslagit inköp av en spegel, förslaget godkänns av de närvarande styrelse 
medlemmarna. 
 
§ 10 Saker till nästa möte 
Detta möte är det sista för i år och vi träffas igen vid årsmötet den 28 februari 2011. 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 
 
 
 
Peter Falk                                                                    Ute Olsson 
Ordföranden                                                                Sekreterare 
 
 
 
Gun Ohlsson 
Justeringsman 


