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Protokoll byalagsmöte 2018 09 25 
 
Närvarende:  
Cecilia Svensson, Kent Ekblad, Per Olofsson, Marianne Pehrsson, Andrea Lindström, 
Karolin Bösgård, Henrik Svärd, Tobias Larsson, Johnny Christiansen, Madeleine 
Pinjegård, Kim Hansen 
 
1) Mötet öppnas 

Kent öppnade mötet. 
 

2) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Karolin valdes. 
 

3) Godkännande av dagordningen och saker til punkten övrigt 
OK. 
 

4) Ekonomin 
Karolin berättade att det fortfarande ser bra ut. 
 

5) Byalagsrådet 
Magnus Alm hade glömt bort mötet, och Lars Nyström kunde inte svara på frågor, 
som Magnus skulle svara på. 
a) Angående bussarna som inte fungerar ska vi skriva till Skånetrafiken, 

Kollektivtrafiknämnden. 
b) Det är Länsstyrelsen som ansvarar för skötseln av våra kulturminnen i kommunen. 
c) Avlopp, Eons luftledningar och zonerna i kollektivtrafiken diskuterades. 

 
6) Information 

a) Musikkvällen blev mycket blöt. 
Stora tältet som var tungt och svårhanterat är sålt. 
Vi är beviljade 4000,- i utvecklingsstöd, redovisning är på gång. 
Sponsring gav 10850,-. 

b) Svaneholm och byalagen i Vemmenhögs härad. 
Lotta Oredsson önskar att alla byalag visar upp sig vid nationaldagsfirandet. 
Om någon av oss har en historia om Erik Mårtensson vill Gunnel Blixen samla 
dessa till en skrift. 
Hembygsdag hösten 2019. 
Kollision med kommunala aktiviteter. 
  

7) Medlemsbladet är utdelat 
 

8) Utegym 
Vid konstgräsplanens södra sida – vilka redskap? 
Olika förslag kring placering och redskap diskuterades. 
Cecilia och Madeleine träffar Håkan Svensson, Herman Casse och Rickard Nilsson 
för diskussioner. 
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9) Pantoffelmarknad 
a) Henrik har ordnat scen och transport av den till Rockis och Poppis. 

De kommer vid 11-tiden och uppträder kl. 13.00. 
b) Marknaden är fullbokat – skolan och fritids ställer ut. 
c) Vi ska kolla att elen är klar. 
d) Lottringar ska vara redo, småvinster ska inköpas, te och mjölk likaledes. 

Prislista: Kokt korv 20,-, kaffe/te/läsk/vatten 10,-, bulle/kaka 5,-. 
e) Cecilias släp ska användas för hämtning av skivor och bockar från Ågården och 

ställas in i Mejeriet för natten och vidare transport till torget lördag morgon. 
f) Per och Henrik har släp för hämtning av tälten. 

Fredag kl. 15.00 hjälper Cecilia, Åke, Rolf, Karolin, Per, Andrea, Madeleine med 
mamma, Johnny, Kent, Kim, Marianne, Erling, Henrik och Kristian. 

g) Lördag morgon kl. 7.30 ska bord m.m. förberedas. 
Cecilia, Karolin, Madeleine och Daniel, Henrik, Johnny, Per, Kent. 
Kl. 9.00 kommer Marianne och Gunna och gör cafeet redo – kanske även Anita. 

h) Under lördagen delas vi om uppgifterna. 
i) Servering – Marianne, Gunna och kanske även Anita. 
j) Kakor – Anne J, Ragnar, Gullbritt, Gunna. 
k) Lördag kl. 15.00 samlas borden för transport och tälten plockas ner. 

Samme personer som fredag eftermiddag med undantag för Andrea. 
Dessutom kommer Tobias. 
 

10) Övrigt 
Inget för denne punkten. 
 

11) Nästa möte flyttas från 27/11 till 23/10. 
 

12) Mötet avslutas 
Kent avslutade mötet. 

 
Skivarp 26 september 2018 
  

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 
 
 
     
      
 


