KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte 12 oktober. 2017 If Ales lokal
Närvarande: Bengt Isacsson,  Ingegerd Söderman, Ann-Kristin Bjelk
Christer Wahlgren, Agneta Wahlgren, Maria Åkesson
Räknegruppen och Strategigruppen Bruno Beijer
Frånvarande: Per Hellsvik
§ 1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2

Dagordning
Förslag till till dagordning godkändes

§ 3

Räknegruppens representant Bruno Beijer redovisar resultatet med kommentarer.
Räkningen av besökande har pågått 2013-2017 och avlutades i år
Resultatet skickas till Marie Holmström på kommunen och publiceras på hemsidan
www.kaseberga.se  bif. dokument bilaga 1
Strategigruppen representeras även den av Bruno Beijer som redovisar från
gruppens arbete. se bif. dokument bilaga 2

§ 4

Punkter från föregående möte
a/ Besiktning Byahuset är genomförd. Protokoll se bif. dokument bilaga 3
b/ Bygglov för ny ingång är gjord och start av arbetet vet vi ej
c/ P-skyltar tas upp med kommunen i samband med ny p.plats
d/ Reparationerna av fönster i  Byahuset är klart
e/ Fönsterskärmar är på plats i Byahusets förrådet

§ 5

Mötet med kommunen (Byalagsrådets möten)
Maria rapporterar från möte. Landsbygdsutvecklare som skulle delta kom ej.
Priset på fibernät indragning ska höjas från 25 tkr till 30 tkr men om beställning görs
före 30 juni gäller gamla priset 25 tkr.
Gällande cykelväg som nu sägs ska påbörjas 2019 ska kommunen trycka på för
att det kan försöka tidigareläggas.
Kommunekologen berättade om invasiva växtarter och att man ska se upp med dem
och vill gärna att byarna skapar grupp som kan hjälpas åt att bekämpa om det
behövs.
Nästa byalagsråd 22 nov. oklart vem som deltar från oss
Kommunens möte 11 dec. ev åker Maria. Bengt kollar om Per kan delta i något möte.
Byavandring mötets förslag är att ställa in och förslaget godtogs av mötet.

§ 6

Ekonomi har endast gått ut småsummor förutom att hemsidan ska snart betalas.
För att få lite mer pengar i kassan beslutas att sälja diverse saker i Byahuset.
Kvarn kan Nisse få köpa för 500:- Bord kan Bengt A få för 100:- st övrigt att
sälja kan vi göra genom att ta in bud på sakerna bl.a vagn till åkgräsklippare.

§ 7

Kommande aktiviteter
Focus på byarna mötet diskuterar var som är lämpligt att ställa bord och bänkar
och kommer fram till vid Byahuset och vid Ebbas hus samt att det önskas en toalett.
Bengt lämnar förslaget till kommunen.
Alla helgons dag i byn Agneta skickar ut info. via mail. Styrelsen samlas kl. 16.00
Julbuffén ska hållas 9 december kl.12.00 för styrelsen och personer som hjälp till.
Ann-Kristin ordnar och Bengt gör inbjudan.
Julmarknad i hamnen är inget som Byalaget är involverade i

§ 8

Valborg - ris m.m ordf. Bengt kollar med Bengt Anker vad göra med ris tills dess

§ 9

Eventuell försäljning av utrustning i förråd se beslut § 6
Nya bord ska inköpas inget beslut angående var inköp ska göras
Ingegerd gör undersökning av inköpsställen

§ 10

Arbetsgrupperna Tidpunkt  för inbjudan för respektive grupp till styrelsemöte
a/ Strategigruppen är klar
b/ Gravarnegruppen bjuds in till nästa styrelsemöte

§ 11

Övriga frågor
Undran vad vi ska göra med gamla saker i förrådet. Skänka till loppis ok.
Bengt har fått förfrågan om konst i Kåseberga och vi tar den frågan på nästa möte.

§12

Nästa styrelsemöte Torsdag 16 november kl.19.00 hos Wahlgren Hobjersvägen 7

Agneta Löf Wahlgren
sekreterare

Bengt Isacsson
ordförande

