
Byalagsmöte 2013-03-24

§1   Mötets öppnande
Mötet  öppnas av viceordförande Britt-Marie Larsson.

§2   Val av justeringsman
Cecilia Svensson ska justera dagens protokoll.

§3   Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§4   Förra mötets protokoll
Signeras och läggs till handlingarna.

§5   Saker till punkt 14 – övriga frågor
Sten Wemmert, Anita Hedin och Jan Johnsson har frågor till denna  punkt.

§6   Kassarapport
Anita Hedin redogör för finansläget.

§7   Uppföljning ”Öppet Hus”
Diskussioner angående  presentationen av den nyrenoverade Brandstationen och bybornas 
mycket positiva respons på detta.

§8   Brandstationen – Vad fattas?
Anita uppger att varmvatten ska installeras på toaletten samt en elkontakt för belysning 
utanför toalettdörren. Hon uppger dessutom att det finns planer på att måla Brandstationen 
även utvändigt. Cecilia får till uppgift att sätta ihop ordningsregler för gäster som hyr lokalen. 
Anita ska sätta sig i förbindelse med SITA för att förhöra sig om kostnaderna vid en eventuell 
sophämtining direkt vid Brandstationen.

§9   Valborgsmässofirande
Annika och Åke ska fixa torrt ”bränne”, Jörgen erbjuder sig att hjälpa till med sin traktor. 
Anita och Bertil, Sten och Jan  erbjuder sig att städa platsen dagen efter. Britt-Marie och Ute 
delar ut affischerna till företagarna här i byn. Sten föreslår en avspärrning runt elden.

§10  Våffelfest för pensionärer – underhållning – vem?
14 maj äger den årliga våffelfesten för våra pensionärer rum. – Musikförslag?
Anita, Britt-Marie och Irene står för våffelgräddningen.

§11  Växt- och Trädgårdsloppis
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Johanna och Sofia tar ansvaret för detta. Britt-Marie och Ute säljer kaffe och kakor, Anita och 
Gunna håller i lottförsäljningen. Vid bokning av bord får vi be om en eventuell ”sponsring” 
av priser för detta.

Kakor bakas av Cecilia, Britt-Marie, Anita och Irene

§12  Redogörelse över det aktuella läget för FAST
Då bybornas intresse för det fortsatta arbetet av FAST inte har varit särskilt stor har man 
beslutat att lägga ner verksamheten.
Kassabehållningen ska gå till ungdomsverksamheten här i byn.

§13  Byalagsrådet
Byalagsrådet träffade Kommunen den 12 mars men då varken Gun eller Åsa är närvarande 
vid dagens möte skjuts redogörelsen upp till nästa bylagsmöte.

§14  Övriga frågor
Sten redogör för dagsläget inom Mölleföreningen. Enligt honom håller man på ”att ge upp” 
efter ideliga motgångar de senaste månaderna. Den 24 april, kl 19 hålls ett årsmöte på 
Brandstationen.

Sten berättar vidare att Hanna Stockzell och Dick Örnå har för avsikt att anordna en 
”Möllefestival” med bland annat en visfestival samt lopp genom byn och undrar om Byalaget 
kan tänka sig att stå för detta. Som vi vid tidigare tillfällen redan sagt finns det inte något mer 
utrymme för nya aktiviteter i Byalagets regi. Alla förslag är naturligtvis mer än välkomna men 
då får förslagsgivarna  själva stå för arrangemangen.

Jörgen efterlyser loppmarkand på torget, likaså någon kaffeeverksamhet i byn – diskussion 
omkring detta.

Anita påminner om tillståndsinhämtning för samtliga arrangemang. Britt-Marie ska ombesörja 
detta.

Vid dagens möte förhör sig Kalle Rosell om möjligheten att disponera Brandstationen för 
bridgespel om intresse för detta finns. Byalaget rekommenderar att han i första hand 
undersöker om det överhuvudtaget finns underlag för en ny bridgeklubb här i byn och sedan 
återkomma för vidare planering.

§15  Saker till nästa möte
Nästa möte äger rum den 28 april. Vi får då gå igenom Byalagsrådets redogörelse för senaste 
mötet med Kommunen. Valborgsmässofirandet ska diskuteras vidare. Vi får höra Stens 
rapport om Mölleföreningens årsmöte och ta upp detaljplanering av växtloppisen.

§16 Mötet avslutas
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Britt-

Marie Larsson                                                               Ute Olsson
Viceordförande                                                                       Sekreterare

Cecilia Svensson
Justeringsman
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