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Byalagsmöte 2015-04-19 

 

 
§1   Mötets öppnande 

Mötet  öppnas av ordförande 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 Britt-Marie Larsson har frågor till denna punkt. 

 

§6   Kassarapport 

Karolin Bösgård redogör för finansläget. 

 

§7   Aktiviteter 

a) Trädgårdsloppis äger rum den 16 maj mellan kl. 09.00 och 12.00 

Johanna gör affischen för evenemanget. Camilla, Ina, Cecilia, Britt-Marie och Anita H. 

bakar. Karolin och Anita H. står för korvgrillningen. Karolin ser till att växelkassa finns. 

Tidningarna är aviserade, tillstånden för detta och alla övriga evenemang är betalda 

 

b) Våffelfest för våra pensionärer, den 27 maj, kl. 14.30 

Peter Falk ska fixa affischen. Britt-Marie kollar med ”Vi 4” att de kommer som avtalat. 

 

c) Midsommarfirande – Roger har tackat ja till att spela på dansen runt stången. Innan 

dess ska vi kontrollera all nödvändig utrustning. 

 

d) Tillstånd – Vi har i skrivande stund inte erhållit tillstånden, men Britt-Marie har varit i 

kontakt med Polisen i Ystad och tryckt på. (Karolin uppger att pengarna skickats redan 

den 24 mars.)  Enligt Meike Klahn på polismyndigheten i Ystad beror detta på hög 

arbetsbelastning och man beklagar fördröjningen. 

När tillstånden kommer ska vi skicka en kopia till Sten Wemmert inför Valborgsfirande. 

 

 

§8  Rapport från Byalagsrådet 

Mail angående senaste mötet har kommit från Magdalena Hellström. Sten uppger att nästa 

möte ska äga rum den 11 maj i Slimminge. Sten berättar vidare att Kommunen har köpt 

marken som tidigare var bensinmack och som för närvarande används som parkeringsplats. 

Man har planerat för byggande av trygghetsboende så småningom. 
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§9  Övriga frågor 

Anita H. påminner om vårstädningen och vi enas om att göra detta fredagen, den 8 maj kl. 

09.00. Sin hjälp har erbjudit Cecilia, Britt-Marie, Anita och Bertil. 

 

Britt-Marie har kontaktats of Arvid Quarnström, Sydantenn, tfn 0704260261. Han hjälper till 

vid eventuella frågor från byborna. 

 

Angående scatebordrampen har Britt-Marie kontaktat Rose-Marie Zahr och överlämnat 

namnlistan vi fick. Eventuellt får vi ha ett möte med såväl de intresserade ungdomarna som 

föräldrarna angående detta. 

 

Sten erinrar om skräpplockardagen den 25 april, kl. 13.00 

 

Han nämner också att valborgsaffischerna redan är uppsatta. 

 

Vidare berättar han att man har en ny idé angående ”Naturstigen”. Så snart möllan byggs upp 

nästa år ska där finnas början till ”hälsans stig”. Hjärt- lungföreningen samt Mölleföreningen 

ska ta ansvaret för detta. Cecilia Thorén Bonander är informerad om detta. 

 

 

§10 Saker till nästa möte 

Nästa möte är planerat till den 7 juni kl. 19.00, då ska vi gå in närmare för planering av 

Midsommarfirande, även Musikkvällen i augusti skall diskuteras vid detta tillfälle. 

 

§11 Mötet avslutas 

 

 

 

 

Britt-Marie Larsson                                                                           Ute Olsson 

Ordförande                                                                                         Sekreterare 

 

 

 

 

 

Cecilia Svensson 

Justerare 


