
Protokoll fört vid Skivarps Byalags styrelsemöte 8/6 2014 
 

 

Närvarande: Britt-Marie Larsson, Anita Hedin, Sten Wemmert, Bertil Hedin, 

Kim Hansen, Jörgen Lidfeldt, Irene Lindström, Peter Falk, Cecilia Svensson 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Britt-Marie Larsson. 

2. Anita Hedin valdes till justeringsman.  

Cecilia Svensson utsågs till sekreterare att föra dagens protokoll. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Kim och Sten hade frågor till punkt 10, övriga frågor. 

6. Kassarapporten lästes upp av Anita Hedin. 

7. Byalagets aktiviteter 

a. Midsommar: 

Kim och Bertil hämtarstången på torsdagen och tar ner den på 

lördagen 28/6 kl. 10.00. De kan använda Jörgens släp. 

Kl. 10.00 är det dags att klä stången. Britt-Marie, Ute, Cia, Åsa, Kim 

och många till hoppas vi, klär stången. Ta med blommor och grönt. 

Spoltråd finns. 

Affisch finns.  

b. Styrelsemöte 10/8 flyttas till 27/7 för planering av musikkvällen. 

c. Musikkväll 2/8 

Cia, Åke, Kim, Bertil och fler hoppas vi har möjlighet att sätta upp 

tältet kl. 10.00 2/8. Tältet tas ner kl. 15.00 dagen efter. 

Kaffeservering, korvgrillning. Anita och Britt-Marie ringer och 

frågar medlemmar. 

Det som behövs handlar vi på Tores Allköp. 

Hedins frågar Kent Öjvindsson om de finns någon färdig affisch. 

Reklamplats köps för 500:- eller valfritt belopp. Företaget/personen 

syns då på vår sponsortavla och hemsidan. Lista att ringa efter har 

Anita. Den mailas ut till oss. 

8. Målning av brandstationen 

a. Beslutades att vi tar reda på vem som äger brandstationen och att 

avtalet måste tas fram innan något vidare beslutas. 

b. Jörgen ber en expert ta fram vilken färg den tidigare målats med 

och ett kostnadsförslag på färg. 

9. Rapport från byalagsrådet 

a. Busslinje 305 går bra och kan ev. förbättras med fler avgångar. 



b. Plan över GC-vägar kommer. 

c. Fler hundrastgårdar är inte aktuellt nu i kommunen. 

d. Ordningsproblemen i Skivarp diskuterades. Ev. en tipsmail där man 

kan anmäla saker som inträffar. 

e. Vattnet i Skivarp. Ring vattenverket om vattnet blir brunt. 

f. Bredbandsplanen är klar. Bredbandspolicy är på gång. 

g. Nytt regelverk för vem som får åka med skolbussarna ska komma. 

h. Julbelysningen på lyktstolparna ska förändras. Vilken typ av 

belysning och var vi i Skivarp vill ha den diskuterar vi på 

septembermötet. 

i. 21/10 nästa byalagsråd. 

10. Övriga frågor 

a. Kim frågar om de kan ha bilar på torget 3/9. En höstträff liknande 

den som var 6/6. De vill då ha sin fika i brandstationen. Beslutades 

att det går bra. 

b. Sten Wemmert informerade om scouternas burk/flaskinsamling.  

11. Saker till nästa möte 

a. Musikkväll 

b. Pantoffelmarknad 

12. Mötet avslutades av ordförande Britt-Marie Larsson 

 

 

 

 

Skivarp 13/6 2014 

 

 

 

 

…………………………………………………………..            …………………………………………………………….. 

Cecilia Svensson, sekreterare                 Britt-Marie Larsson, ordförande 

 

 

……………………………………………………………. 

Anita Hedin, justeringsman 


