
Byalagsmöte 2014-03-09

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

§2   Val av justeringsman
Irene Lindström 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 och Anita Hedin har frågor till denna  punkt.

§6   Kassarapport
Anita Hedin redogör för finansläget.

§7   Skräpplockardag
Vi diskuterar frågan och kommer överens om att Britt-Marie Larsson  samt någon annan 
hjälpreda ska finnas på Brandstationen mellan kl 18 och 20 och servera de aktiva plockarna 
korv och bröd samt dricka. Sten åtar sig att lämna besked till Kommunen.

§8   Våra aktiviteter inom Byalaget
a) Valborgsmässofirande den 30 april. Scouterna deltar som vanligt. Sten står som 

sammankallande. Han skall också förhöra sig om den nu åter aktiva Mölleföreningen 
kan tänka sig att återta ansvaret för valborgsmässofirandet

b) Våffelfest för pensionärerna äger rum den 21 maj kl 14.30. Dick Örnå planeras som 
underhållare. Britt-Marie ska kontakta honom angående detta. Peter gör en affisch för 
detta.

c) Växt- och trädgårdsloppis äger rum den 17 maj, mellan kl 10 och 13, Johanna och 
Sofia står för evenemanget. Johanna gör affischen som sedan delas ut i vanlig ordning. 
Camilla och Cecilia bakar. Britt-Marie och Ute är ansvariga för Caféverksamheten. 
Lottring samt vinster ordnas.

d) Sportbilar på torget kommer att presenteras 6 juni – tiden kommer att meddelas på 
hemsidan.

e) Midsommarfirande på torget – kl 10 kläs stången. Alla bybor är hjärtligt välkomna att 
delta, ta gärna med blommor och grönt! Kl 14 börjar själva dansen. Roger står som 
vanligt för musiken. Anita kontaktar honom. Affischen finns sedan tidigare och ska 
bara uppdateras.

f) Musikkvällen äger rum den 2 augusti kl 19.00. I år blir det åter ”Big Belly and the 
Juicy Fruits”, eventuellt kommer även ett ungdomsband finnas som ”förband”.
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§9   Tillstånd
Även i år söker Byalaget tillstånd för alla evenemangen, även Valborg och Jul i byn som 
kommer att äga rum den 6 december.

§10  Byalagsrådet
Sten redogör för det senaste mötet. De berörda byalagen hade skickat företrädare som träffade 
Niklas Sjöberg, Pierre Esbjörnsson och Lena Johansson (Miljö och hälsa) från Kommunen. 
Nästa möte kommer att äga rum den 13 maj.

§11  Övriga frågor
Anita framför behovet av en ny kopiator. Hon har inhämtat broschyr över en maskin från 
Brother. Efter diskussion kommer vi överens om att införskaffa en sådan. Den gamla 
kopiatorn ska säljas.

Sten redogör för senaste mötet med Mölleföreningen där man nu har kommit så långt att man 
har planer på att bygga upp möllan igen. Uppbyggnaden ska börja redan i år om planerna går i 
lås. Den 8 april håller Mölleföreningen sitt årsmöte.

§12  Mötet avslutas.

Britt-Marie Larsson                                                                     Ute Olsson
Ordförande                                                                                  Sekreterare

Irene Lindström
Justeringsman
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