Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 13 juni 2015 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ove Söderling
Ingegerd Söderman
§ 1 Mötet öppnas
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade oss välkomna och
därefter gratulerade Ove Söderling till det nya uppdraget i hamnen.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3 Frågor från föregående möte
Renovering av anslagstavlorna, ett alternativ till nya.
Anita Hammer arbetar vidare med detta.
Övriga frågor ansågs avslutade.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 4 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson hade lämnat kassarapporten till ordföranden som i
korthet redogjorde för innehållet. Bilaga 2
§ 5 Gräsklippningen i Byahusträdgården
Bengt Anker har meddelat att han och Sven-Arvid Larsson tills vidare delar på
uppdraget.
§ 6 Midsommarfirande i Byahusets trädgård
Inbjudan har gått ut via ”Slingan” och finns också på anslagstavlorna i byn.
§ 7 Mötet med kommunen den 21 maj:
Bengt Isacsson och Anita Hammer deltog i mötet med
Samhällsbyggnadschefen Andreas Strömgren.
Mail har utgått till styrelsen där Ordföranden redogjorde för mötet.
Följande punkter diskuterades vid mötet:
- Ebbas hus Förstudie, Besökscentrum Kåseberga Ebbas gård har upprättats, och vi
informerades om innehållet i projektdirektivet. Bilaga 3
- Parkeringen i sommar - P-vakter som tidigare år, nu under
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar.
- Toaletter vid parkeringen - se §8
- Avfallsåtervinningen vid parkeringen - se §8
- Fordonsräknare vid infarten - 2016
- Byalagshuset - avtal mm - Byalaget kommer att kalla kommunen till besiktning
under september månad.
- Lejets torg - Skrivelse med begäran om nödvändiga åtgärder för underhåll mm
skall sändas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 8 Förslag till ”Fokus på byarna”
Följande tre förslag har lämnats in till kommunen:
- Asfaltering av parkeringen och busshållplatsen
- Toaletter vid parkeringen
- Avfallshanteringen vid parkeringen
”Skyltförslaget”, styrelsen beslöt att ta upp detta förslaget på årsmötet.
§ 9 Ekonomin efter valborgsfirandet
Ove Söderling redogjorde för detta och resultatet blev 1875 SEK i vinst.
§10 Inför årsmötet
Styrelsen beslöt att kalla till årsmöte torsdagen den 16 juli klockan 18.00 i
Byahuset.
Kallelsen sänds ut via ”Slingan” och Byalagets Hemsida.
§11 Övriga frågor
- Kåsebergaboken - styrelsen beslöt att priset för boken skall vara 150 SEK
- Ove Söderling redogjorde här för sitt nya uppdrag; 3 timmar varje morgon
kommer han att vara på plats i hamnen under sommarmånaderna.
- Ove Söderling meddelar att han önskar lämna styrelsen.
§12 Nästa möte
Inget ytterligare styrelsemöte före årsmötet den 16 juli.
§13 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

