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Styrelsemöte Skivarps Byalag 21-11-16 
 

Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Kim Hansen, Karolin Bösgård, Malin Klang, 
Madeleine Pinjegård, Henrik Svärd 
 
1) Kent öppnar mötet 
 
2) Malin väljs till justeringsman  

 
3) Dagordning och saker till punkten övrigt godkänns 

 
4) Karolin berättar att ekonomin är oförändrad sedan senaste mötet. 

 
5) Information sedan förra mötet:. 

a. Mustningen var lyckad. Inte så många som fikade men vädret var fint och vi kunde 
sitta ute.  

b. Medlemsbladet delades ut i september. 
c. Uthyrningarna är igång igen. Just nu är har vi 8 bokningar under november och 

december.  
 

6) Byalagsrådet 8/9: 
a. Belysning på grönområdet framför kyrkan: Kommunteknik undersöker möjligheterna     
att placera stolpar nedanför kyrkan. Kyrkan ska tillfrågas. 
b. Belysning på återvinningen: Stolparna står på Skurups Hems mark. Kommunteknik 

stämmer av och kollar upp om de går att rikta om utan att det stör hyresgästerna. 
c. Trotoaren vid Tores parkering är trafikverkets. Serviceförvaltningen skickar ärendet 

vidare till dem. 
d. Till nästa byalagsråd 18/1-22: -     Asfalten på Lokvägen är dålig 

- Belysning vid GC-väg väster om Lokvägen 
saknas. 

 
 
 

7)  Förslag från Skivarpsbor: 
a. Önskemål om en klocka på brandstationen. Vi tittar på olika alternativ och beslut 
fattas vid nästa möte. 
b. Ett Skivarp lyser i samband med Österlen lyser. Beslut om att Byalaget inte 
kommer att arrangera detta och överlåter det till byborna att samordna om detta 
önskas. 

 
8)  Pepparkakstävlingen: Kim har förberett information till de tävlande.  

 
9) Julfika med musik och prisutdelning i pepparkakstävlingen 12/12 kl 14.00 

a. Underhållning bokad med Ellinor Nielsen 
b. Bjuds på kaffe, glögg och kakor. 
c. Medverkande under dagen med förberedelser och undanplockning: Cecilia, Madde, 

Kim, Gunna, Kent och Åsa. 
 

10) Julpynt i brandstationen 28/11 kl 10.00: Cecilia, Madde, Karolin. 
 
11) Generation Digital – hur kan vi hjälpa den äldre generationen med den digitala världen? Vi 

bjuder in Henriette Ellberg för ytterligare information och planerar därefter vad och hur vi går 
vidare. 
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12) Miljonen har 400 000 kr kvar att dela ut. Diskuterades. 

 
13) 7/3-22 kl 19,00 årsmöte, ev. avsägelser mm.  

 
14) Övrigt: Ytan söder om landsvägen fram för nya förskolan diskuterades. Önskemål om buskar 

och träd med mycket färger och blommor för våra insekter. Dock ej för hög och tät växtlighet 
då utsikten är uppskattad 

 
15) Nästa möte: 14/12, 24/1-22 (valberedningen bjuds in). 

 
16) Kent avslutar mötet.   
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