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Protokoll byalagsmöte 19/3 2019 
 

Närvarande: Cecilia Svensson, Marianne Pehrsson, Karolin Bösgård, Madeleine 
Pinjegård, Johnny Christiansen, Kim Hansen 
Gäster: Kristian Jeppsson 
 
1) Mötet öppnas 

Cecilia öppnar mötet då Kent inte är närvarande. 
 

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

3) Godkännande av dagordningen och saker till punkten övrigt 
Ok. 
 

4) Ekonomin 
Information ges om att när inköp är gjorda ska detta föras in i protokollen med datum 
för inköp och kostnad. Det ska även tas fram en inventarielista. Även foto på 
inventarier. 
 

5) Information 
a)  Det regnar in över den öppningsbara porten. Detta ska undersökas av Daniel 

Pinjegård vid tillfälle. 
b)  Vi har 57 familjemedlemskap och 28 enskilda medlemmar. Det är en liten del av 

hushållen i byn som är medlemmar. Beslut om ökad information om medlemskap i 
form av gatupratare vid marknader och andra evenemang i byn. Karolin beställer 
affisch. QR-kod för lättare inbetalning.  
Karolin ska även beställa nya inbetalningskort. 

c)  Ganska många uthyrningar av brandstationen.  
d)  Hyreskontrakt för brandstationen löper ut 2023-09-30. Förlängs automatiskt med 10 

år om ingen uppsägning skett. Uppsägning 9 månader före.  
Hyresvärd ombesörjer snöröjning och sandning. Hyresgäst svarar för reperationer 
och underhåll av hela hyresobjektet, egen inredning och eget försäkringsskydd. 
Byalaget får drriftsbidrag på 25 000.-/år vilket går ganska jämnt ut med 
kostnaderna.  

e)  Beslut om att avvakta med ansökan om tillhörighet till organisation. Täckande 
försäkringar finns.  
 

6)  Byalagsrådet. Kim berättar om vad som togs upp. Pratades bl.a om belysningen vid 
återvinningen och nya busskuren i utkanten av byn. Ny förskola ska byggas men det 
finns ännu ingen tidsplan. Besked om att utegymmet planeras att stå klart innan påsk.  
 

7)  Byalaget har haft möte med kommunen angående GC-vägar och byggbara tomter i 
byn. Det pratades om vilka typer av bostäder som passade in på olika tomter och vad 
som saknas i byn. Kommunen har gjort upp en översiktskarta med tomter som 
eventuellt kan bebyggas. 
  

8)  Växtloppis 18/5. Anmälningar har börjat komma in. Behövs hjälp med förberedelser 
och försäljning av fika. Planerar mer  ingående vid nästa möte. 
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9) Musikkväll 10/8 kl 19-23. Bokat Band Noll Koll till kostnad av 5000.- . De behöver tält, 

16 amp ström, 2 fördelningsboxar 220V. Tobias fixar bild på bandet till 
affischer.Karolin söker bidrag. 

 
10) Inbjudan till Pantoffelmarknaden är utskickade och svar har redan börjat komma. 

Karoli söker bidrag och tillstånd som krävs. Cecilia bokar Rockis och Poppis. 
 

11) Traditionellt midsommarfirande i byn. Jonas Gröneng är bokad för underhållning. 
 

12) Förslag på fler evenemang önskas. Våffelfest bokad 12/5 kl 14.30. Cecilia bokar 
Ellinor för underhållning.  
 

13) Övrigt 
a)  Svenska flaggans dag 6/6 på Svaneholms slott. Avvaktar beslut om medverkan. 
b)  Kim kort genomgång om överlåtandet av sekreterarposten. 

 
14) Nästa styrelsemöte 9/4 kl. 19.00 

 
15) Mötet avslutas     

Cecilia avslutar mötet. 
 

Skivarp 21 mars 2019 
 
 
 

 

Cecilia Svensson 
Vice ordförande 

Madeleine Pinjegård  
Sekreterare 

 
 
 

 

 
 
Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


