Protokoll byalagsmöte 19/6 2018
Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Per Olofsson, Marianne Pehrsson, Henrik
Svärd, Johnny Christiansen, Madeleine Pinjegård, Kim Hansen
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Kent som hälsade alla välkomna.
2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Johnny valdes.
3. Godkännande av dagordningen och saker till punkten övrigt
OK.
4. Ekonomin
Cecilia kunde berätta att ekonomin fortsättningsvis ser bra ut.
5. Byalagsrådet
Lite nytt från byalagsrådsmötet 15 maj
- Kommunen går bra överlag
- Handelsområdet vid ICA är nästan fullt
- Bostadsbygge ”Flintebro” på gång
- ”Västeräng” under projektering
- Info om utökade turer för busslinjen till Skivarp/Abbekås
- Alla partier trycker på för att bygga ut E65 vid Sturupsrondellen – och för att förbättre
tågdriften
6. Information
a) Växtloppisen, 12 bord, 10 försäljare – överlag en trevlig dag
b) Medlemsblad 2 2018 utdelade
7. Midsommarfest 22/6 kl. 10.00 och kl. 14.00
a) Jonas Grönäng ska sjunga och spela
b) Ringar och spoltråd finns
c) Åke vill gärna göra en ny stång som inte är så stor och tung
Avvakta alternativ
Nuvarande stången avkortas innan den reses
d) Popup-tält måste packas upp och klargöras på förmiddagen
Kim ordnar detta
8. Musikkväll 11/8 kl. 19.00-23.00
a) Detaljerna tar vi på nästa möte.
b) Lista med möjliga sponsorer ska komma från Cecilia
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9. Övrigt
a) Stora nya tältet – ska det säljas – kostade ca. 13.000 vid inköp
Använd endast 3 gånger – avvakta musikkvällen
Kanske köpa begagnad tält av Madeleine
b) Städa tornet 28/6 kl. 18.00 – Cecilia, Madeleine och Henrik
c) Porterna
Ranie Snickeri vill ta ut en första port för reparation vecka 28 - måndag eller tisdag
morgon.
Madeleine har reglar för temporär stängning av ”hålet”.
10. Nästa möte är 24/7 kl. 19.00
11. Mötet avslutas
Kent Ekblad avslutade mötet.
Skivarp 20 juni 2018

Kent Ekblad
Ordförande

Kim Hansen
Sekreterare

Johnny Christiansen
Protokolljusterare
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