Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 18 april 2015 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Ove Söderling
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Bengt Isacsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.
Bilaga 1
§ 3 Frågor från föregående möte
Då inga frågor kvarstod lades protokollet till handlingarna.
§ 4 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för ekonomin.
Bilaga 2
§ 5 Medlemsmötet den 30 mars - erfarenheter
Många positiva reaktioner från mötet har noterats.
Minnesanteckningar från medlemsmötet 30 mars 2015.
Bilaga 3
§ 6 Gravernedammen. Arbetsläget/Utvärdering
Det mesta av arbetet är nu avslutat. Återstår bortforsling av rishögarna och att
snygga till det på ”udden”.
§ 7 Webbgruppen
Bruno S Beijer redogjorde för gruppens arbete.
Enligt tidsplanen kommer hemsidan att vara klar vid månadsskiftet april - maj.
§ 8 Framtidsgruppen (kommunen genomfört möte ang Ebbas hus) och parkeringen i
sommar
Bruno S Beijer informerade om, att vid gruppens senaste möte hade man
kommit fram till, att det skulle vara av stor betydelse att få vara referensgrupp till
utredningsarbetet och planeringen för Ebbas hus.
Detta även med tanke på projektet ”Fokus på byarna”
-Parkeringen i sommar
Styrelsen enades om att det är kommunens ansvar att se till att det
finns parkerings vakter.
§ 9 Organisationsrapporten till kommunen
Ulla-Karin Larsson hade sänt iväg rapporten

§10 Mötet med turiststuderande
Bengt Isacsson hade varit i kontakt med Staffan Håkansson angående
trafikräkning.
Projektet skjuts vidare till hösten.
§11 Förslag inom projektet ”Fokus på byarna”
Bengt Isacsson gör en sammanställning av inkomna förslag.
Styrelsen beslutar därefter vad vi ska ansöka om.
§12 Arbetsläget ”Inköp av anslagstavlor”
Anita Hammer meddelar att hon inte lyckats hitta någon som kan hjälpa oss med
det, men att hon fortsätter med sitt uppdrag.
§13 Arbetsläget ”Uthyrning av Byahuset”
Förslag kommer eventuellt på nästa styrelsemöte.
§14 Valborgsfirandet
Ove Söderling meddelade att det mesta av förberedelsearbetet är klart.
§15 Kommande verksamhet,möten mm:
- Medlemsmöte en vårdag/em i juni med mingel? Inbjudna: medlemmar,
kommunens företrädare, Länsstyrelsens handläggare m fl? Invigning av allén
samt att våra nya förslag presenteras.
Bengt Isacsson tar kontakt med berörda och återkommer därefter till styrelsen.
- Byalagsrådet den 20 april kl 18.30 i Hagestad.
Kallelse
Bilaga 4
Bengt Isacsson och Anita Hammer deltager.
- Byalagsrådsmötet med kommunen den 18 maj kl 15.00
Bruno S Beijer och Anita Hammer deltager
§16 Övriga frågor
- Ove Söderling meddelar att han fått klagomål om hur kommunen märkt ut
parkeringen med plastband som fladdrar i vinden och ser fult ut.
- Anita Hammer tar upp frågan om våra dåliga bussförbindelser.
- Bengt Isacsson fick i uppdrag att ta kontakt med Samhällsbyggnadsschefen i
Ystads Kommun.
- Gräsklippningen vid Byahuset - frågan är ännu inte löst, men vi arbetar vidare
på den.
- Pilgrimsvandring 2016 - vandringen kommer att passera genom Kåseberga o
då har frågan om en speciell ”Kåsebergasouvenir” aktualiserats. Finns något
bra förslag?, eller kanske utlysa en tävling för att få fram något?
§17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 20 maj 2015 klockan
18.00 i Byahuset

§18 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

