Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 28 april 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Ingegerd Söderman
§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Frågor från föregående möte
- Ris i dammen
Klagomål hade inkommit till Byalaget om att någon kastat ris i Graverne.
Då riset kunde spåras till intilliggande fastighet har en skrivelse sänts till
fastighetsägaren. Fastighetsägaren upplystes om att det inte är tillåtet att kasta
vare sig trädgårdsavfall eller annat avfall i dammen.
- Trafiken i byn
Ordföranden informerade om samtal han haft med Byalagssamrådet. Mer
information om detta kommer senare.
Klagomål som vi ska ta upp:
- Gamla macken - tomten
- Träd som behöver ansas vid gångstigen
- Vattennivån i Graverna
Styrelsen enades om att detta är klagomål som skall framföras till kommunen
och inte till Byalaget.
§ 4. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
§ 5. Erfarenheter
- Medlemsmötet den 31 mars
Styrelsen hänvisar till protokollet som finns att läsa på Byalagets hemsida.
- Byalagssamrådet den 18 april
Ordföranden lämnade en kort redogörelse för mötet, protokoll kommer senare.
§ 6. ”Fokus på byarna” - resultatet
Kåseberga blev tyvärr utan denna gången.
§ 7. ”Vi håller rent” genomfört
Tillsammans med skärmflygarna var vi en liten skara från Byalaget som
plockade skräp lördagen de 23 april.

§ 8. Arbetsgrupperna
8.1 - Trädgårdsgruppen
Gräsklippningen - första klippningen utförd och resultatet var inte så bra.
Plattor - kommer snart på plats
Grus på gången - levererat och ser fint ut
8.2 - Gravernegruppen
För tillfället inget att rapportera
8.3 - Framtidsgruppen
För tillfället inget att rapportera
8.4 - Räknegruppen
Bruno Beijer meddelar att gruppen haft möte och bestämt sig för att fortsätta ett
år till, för att sedan ta en paus. Man kommer då att ha underlag från fyra års
räkning att bearbeta, vilket bör ge ett bra resultat.
Gruppen anser också att det är mycket viktigt att en fordonsräkning görs.
Ordföranden kontaktar kommunen om detta.
8.5 Webbgruppen
Fortsätter sitt uppdrag
§ 9. Kommande verksamhet, möten mm
- Valborgsfirandet den 30 april
Anita Hammer informerade om att alla förberedelser är klara.
Bålet tänds klockan 20.30.
- Samrådsmötet den 9 maj
Ordföranden Bengt Isacsson och Maria Åkesson deltager i mötet.
§10.Övriga frågor
- SPF Österlen Löderup hade inbjudit Byalaget att tillsammans ordna festligheter
i Byahusets trädgård den 6 juni 2016.
Styrelsen beslöt att tacka nej till erbjudandet men att SPF gärna får ordna en
egen aktivitet i trädgården.
- Ordföranden Bengt Isacsson meddelade att han kommer att deltaga i
Landsbygdsriksdagen på Gotland i maj.
Resan kommer inte att belasta Byalagets ekonomi.
§11.Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till torsdagen den 16 juni 2016 klockan 18.30
i Byahuset
§12.Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

