Protokoll fört vid Byalagsmöte 2010 10 25
Närvarande:
Peter Falk
Jörgen Olsson
Kim Hansen
Lena Selge

Cecilia Thoren –Bonander Annika Svensson
Kent Ekblad,Åsa Svensson Johan Bohman
Sten Wemmert
Christer Karlson,
Gun Olsson

§1
Ordf, hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Cecilia valdes att justera dagens protokoll.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Saker till paragraf 11 om tilltänkta trafiken i Skurup
§5
Kassarapport lämnades av Peter då Anita var sjuk.
§6
Alla var överens att det var en mycket lyckad Pantoffelmarknad som besöktes av mycket människor.
Marknadens ekonomsiska resultat blev något minus, 1820:- Men får ändå anses vara mycket bra.
Negativt var att några knallar gick innan tiden var slut och några uteblev helt.
Nästa år får det kanske vara bindande anmälan eller avgift c.a 100 ;Förslag las om att nästa år anordna lotterier, överväga Radioreklam,samt köpa Sockervaddsmaskin.
§ 7
Jul i Byn ordas för tionde gången av Scouterna.
Nu är även Byalaget medarrangör.I år invigs Jul i Byn av Kommunordf. Sven Rosengren.
Bl.a. medverkar Abbekås sånggrupp,Skurups Lucia och kyrkan med orgelmusik. Det kommer finnas tre
olika lotterier. Byalaget står för kaffe och glögg. Förslag las om att utöka utbudet, soppkök?
Vi hjälps åt att dela ut affischer. Johan föreslog vi trycker visitkort med Byalaget.
Förslag kom om en hemsida för Jul i Byn samt att man kan starta ett evenemang på Facebook. Fråga om
vem som kan administrerar detta sänds ut. Scouterna gör banderoller och Bertil och Kent fixar
ställningarna innan uppsättning.
§ 8
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen ang promenadstig i Skivarp.
Cecilia redovisade det arbete som en arbetsgrupp i Byalaget arbetat med rörande en Natur och kulturstig
i Skivarp. Det finns många gemensamma nämnare med medborgarförslaget så Byalaget lämnar brev till
kommunen om Natur och kulturstigen som svar på förslaget som vi ombetts yttra oss om.
19/11 blir det möte på brandstationen kl. 9.00 med Kommunen och berörda markägare.
§9
Nytt snickeri av portar till brandstationen är på gång men kan inte levereras förrän februari 2011
Golvet i Brandstationen ska enligt tidigare beslut jämnas av och ev beläggas med klinker. Inget startas
upp förrän portar är ordnat. Vid uthyrning av Brandstationen ska ett kontrakt skrivas under av
hyresgästern att återställa lokalen som den var innan tillträdet. Peter berättade att städskrubben ska
förvandlas till kaffepentry med mikroungn och lite andra tillbehör.
§ 10
Årsmötet bestämdes till 2011 02 28. Evetuella aktiviter diskuterades.Ev. avsägelser
lämnas till valberdningen.

§ 11
Byalaget har lämnat skrivelse till kommunen angående nya trafikplanen i Skurup då Skivar ej är med på
den planen. Byalaget har lämnat förslag till kommunen om ny infart i riktning mot Flintebro.
§ 12
Saker till nästa möte finns ej.
§ 13
Då inget annat förelåg tackade ordf. för visat intresse

