Styrelsemöte i Kåseberga Byalag 2012-08-11
Närvarande: Ann-Kristin Bjelk, Ingegerd Söderman, Bengt Anker,
Bruno Beijer, Per Kverrstad och Ove Söderling.
Ej närvarande: Björn Berglund.
Utöver styrelsen var representanter för Festkommittén,
Framtidsgruppen, Graverna-gruppen, Trädgårdsgruppen och
Valberedningen inbjudna.
1. Ordf. öppnade mötet.
2. Ordförande framlade i korta drag sina planer för de inbjudna
kommittéerna och hälsade särskilt Ingegerd Söderman och
Bruno Beijer välkomna i styrelsen.
3. Ordf. redogjorde för vad en byavandring innebär. Byalagen har
genom åren fått allt större betydelse för kommunens
beslutsfattande. Byavandring genomförs vartannat år för de
byalag som anmält intresse. Den 13/8 är det Kåsebergas tur.
Några punkter föreslogs; Bättre ledning och instruktion till
parkeringsvakterna, bänkarna längs vägen i hamnen står farligt
nära trafiken och bussförbindelserna till Simrishamn fungerar
inte.
4. Landsbygdsriksdagen äger i år rum i Ronneby. Vi beslöt att
Bruno Beijer representerar Byalaget.
5. Framtidsgruppen ska ha sitt första möte före nästa årsmöte
och helst kunna presentera synpunkter vid ett allmänt möte.
Leif Brodersson är sammankallande.
6. Ljusgruppen har utökats med en medlem, Leif Nilsson.
7. Festkommittén är den samma som tidigare. De har redan
planerna färdiga inför verksamhetsåret. Planer på ytterligare
vin/whisky-provningar framfördes.
8. Trädgårdsgruppen önskar att de större arbetena i trädgården
annonseras på ”Slingan”.
9. Valberedningens arbete lovordades, men de efterlyser fler
synpunkter från byborna inför nästa val.

10.
Graverna-gruppen redogjorde för det aktuella läget. De
kommer att förbättra kontakterna med Kommun och Länsstyrelse. De ämnar söka bidrag från Leader till konsekvensutredningen. Särskilt kommer de att trycka på miljö-, turismoch säkerhetsaspekter.
11. Nyblivna kåsebergabor ska inbjudas till Oves Bod lörd. 1/9 kl.
15.00. Vi kommer att bjuda på någon slags förtäring.
12.
Hemsidan, som ju inte längre fungerar, måste tömmas på inaktuell information. På Face-book finns ”Vi som gillar Kåseberga”. Det lär finnas enklare och mer lättskötta sätt att bygga
upp hemsidor. På nästa styrelsemöte ska vi diskutera detta.
13.
Gräsklippningen vid Byahuset sköts av trägårdsgruppen på
ideell basis. Gamla Lejet och Byalaget måste komma överens om
hur övriga gemensamma gräsytor ska skötas.
14.
Byalaget flaggar vid officiella flaggdagar. Övrig flaggning
sker på privat initiativ.
15.
Förrådet bör städas upp, förslagsvis i samband med nästa
möte.
16.
Utsmyckningen vid Byahusets entré har försvunnit. Ordf.
förklarade varför.
17.
En tavla föreställande Nils Lidholm, f.d. byskollärare i
Kåseberga vid början av förra seklet, har donerats av Ingrid
Lindgren.
18.
Nästa möte blir 1/9 kl 9.30. Per fixar fika.
19. Mötet avslutades
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