Styrelsemöte i Kåseberga Byalag 2012-02-04
Närvarande: Gunilla Belfrage, Ann-Kristin Bjelk, Bengt Anker, Björn
Berglund, Per Kverrstad, Magnus Nilsson och Ove Söderling.
Ej närvarande:-1. Ordf. öppnade mötet.
2. Föregående protokoll gicks igenom.
3. Kommunen öskar att byalaget ger ett förslag hur cykelvägen
ska dras genom vårt område. Vi föreslår att från väster
svänger man höger vid Magretevall och kör längs Kasevägen
fram till Ales väg. Därefter längs Målarens väg och dess
förlängning, dvs. stigen nedanför radartornet som mynnar vid
det gamla fryshuset. Därefter blir det tyvärr Kustvägen vidare
österut som gäller.
4. Vi ska – som tidigare bestämt – hälsa nyinflyttade bybor välkomna och som välkomstgåva lämna ett exemplar av
Kåsebergaboken. Till våren kollar vi noga upp vilka detta kan
gälla. Eventuellt samlar vi dem till en välkomstmottagning i
Byahuset.
5. Vid kommande allmänt möte ska det ges tillfälle att diskutera
aktuella framtidsplaner för byn, gärna i form av gruppsamtal.
Vi planerar att detta möte ska ske den 16/5 kl. 19.00.
6. Vi har fått en förfrågan om att arrangera en vinprovning och
kommer att kontakta vinproducenter och andra vinkunniga i
området. Lämplig tid för evenemanget är 2/6.
7. Vid byalagsrådet har man pratat om ”hemvändardagar”. Vad
detta kan innebära och hur det arrangeras ska vi undersöka.

8. Det ekonomiska läget är under kontroll.
9. Leader har årsmöte 6/2 i Gamla rådhuset kl.18.00. I år är det
miljön som står högst på dagordningen, och där lär vara mycket
pengar att hämta. Kanske något för vårt Graverna-projekt.
Bengt och Ove representerar oss vid mötet.
10.
Tyvärr kan vi konstatera att hundbajsproblemet kvarstår
och har till och med eskalerat. Vi hoppas på en förbättring.
11.

Till nästa möte ska festkommittén inbjudas för att
informeras om vårens aktiviteter.

12.

Nästa möte blir den 10/3 kl.9.30 . Ove fixar fika.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

Per Kverrstad

Bengt Anker

