Protokoll fört vid medlemsmöte torsdagen den 27 juli 2016 i Byahuset
Närvarande: 28 medlemmar i Kåseberga Byalag
§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Förslag till dagordning för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Val av justeringsmän
Mona Sand och Stephanie Sjövall Nilsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Föreningens ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin.
Byalaget har 166 medlemmar och ekonomin är stabil och god.
§ 5. Förändringen: ”verksamhetsår till kalenderår”.
Medlemsmöte idag och årsmöte den 17 augusti.
Varför blev det så?
Ordföranden Bengt Isacsson lämnade en kort redogörelse om detta.
§ 6. Kåseberga i sommar
- Midsommarfirandet i Byahusets trädgård.
Ordföranden Bengt Isacsson började med att tacka alla som hjälpt till med
midsommarfirandet.
Lotteriförsäljningen och kaffeserveringen gav ett fint tillskott till föreningskassan.
- Nya anslagstavlor
Leif Nilsson har gjort nya anslagstavlor med hjälp av material från dom gamla, som
Per Kverrstad hade tillverkat. Per fick frågan om han kunde tänka sig att bättra på
målningen, och det kunde han.
- Parkeringen på stora besöksparkeringen
Johnny Persson informerade om arbetssituationen på och ikring parkeringsplatsen.
Antalet besökande fordon verkar i år vara fler än tidigare år.
Gunnar Magnusson undrade vilket som räknas dom besöksparkering. Johnny
Persson lämnade en kort information om detta.
Det har även framkommit önskemål om att en avgiftsbelagd parkering skulle kunna
bidraga till att förbättra parkeringen.
- Trafiken genom byn, skyltningen
Många hade synpunkter om detta, och alla var eniga att något måste göras åt
trafiken.
Farthinder, trafikkontroller, en riktig gångbana längs Ales väg och bättre skyltning var
några av förslagen.
Ett förslag var att vi på Byalagets hemsida upplyser om att det är hastighetsbegränsat
till 30 km/tim i hela byn.

- Parkeringen vid Byahuset
Skyltar bör sättas upp som informerar om att parkeringen endast är för Byahusets
besökare.
- Övergångsställena
Klagomål på att trafikanterna inte respekterar övergångsställena och att det därför
framkom önskemål om farthinder vid dessa.
- Farthinder
Se ovanstående punkter.
- Ställplatsen för husbilar
Många hade synpunkter på detta och många ansåg att det har blivit en campingplats
eftersom fordonen står uppställda under längre perioder.
Stor enighet rådde också om att en campingplats i byn vill vi inte ha.
I den gällande översiktsplanen står att området skall användas för idrottslig
verksamhet.
Alla var eniga om att det behövs en revidering av översiktsplanen.
- Personbesöksräknaren
Leif Nilsson informerade om räkningen som pågått under flera år och som kommer att
avslutas den 30 juni 2017. Vi fick också en del siffror från dom olika mätpunkterna.
- Fordonsräkningen
Johnny Persson informerade lite om detta.
Ett allmänt önskemål var att vi vill ha tillbaka guiderna och att några ”Appar” inte kan ersätta dom, med tanke på den dåliga mobiltäckningen i byn.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade om brevet som Byalagets styrelse sänt i väg
som en följd av Turismstrategen Marie Holmströms uttalanden i pressen. Brevet finns att
läsa på Byalagets hemsida.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade också om vad Byalaget har gjort när det gäller
mobiltäckningen i byn.
Byalagets styrelse har vid ett flertal tillfällen påpekat och haft önskemål om förbättringar på
många av ovanstående punkter, men tyvärr med dåligt gehör från Ystads kommun.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade därför om att man som enskild person kan lämna in sk medborgarförslag till kommunen. Kommunen måste handlägga dessa förslag.
Byalagets styrelse kommer att kontakta polismyndigheten om trafikövervakning.
§ 7. Eurorando 2016. skåne 10-17 september 2016
Anita Hammer informerade kort om detta.
Mer finns att läsa på STF:s hemsida
§ 8. Arbetsgrupperna:
- Gravernegruppen
Anita Hammer informerade; just nu ingen verksamhet, vassklippning i höst
- Trädgårdsgruppen
Ann-Christin Bjelk informerade; löpande skötsel av trädgården
Ordföranden Bengt Isacsson informerade också om inspektionen av Byahuset och om
dom arbeten som utförts och vilka arbeten som utlovades.

- Webbgruppen
Ordföranden Bengt Isacsson uttryckte sitt beröm över hemsidan och vi andra höll med.
- Ljusgruppen
Leif Nilsson informerade om att man kommer att sätta upp och tända seglet och köpa in
marschaller precis som tidigare år.
- Personräknargruppen
se §6 ovan
- Framtidsgruppen
Leif Brodersen informerade om gruppens arbete och om dom olika objekt som gruppen
granskat och gett förslag och synpunker på. Han framhöll även att man måste revidera
översiktsplanen då det nu är en hel del stora förändringar som har tillkommit.
- Förslag till Flaggrupp
Anita Hammer, som idag är ansvarig för flagghissningen på allmänna flaggdagar,
informerade om att flaggan ligger i brevlådan och att vem som kan hissa flaggan vid
bemärkelsedagar tex.
§ 9. Ebbas hus
Ordföranden Bengt Isacsson hade inte någon ny information att lämna.
§10. Fokus på byarna Byavandringen 2016.
Byavandringarna kommer att göras under september månad.
En av punkterna som styrelsen kommer att ta upp är Ebbas hus.
§11. Övriga frågor
Gunnar Magnusson vill att Byalaget skall verka för en ”skyltsanering” i byn.
Han fick medhåll från många som också tyckte att det finns alldeles för många
skyltar, flaggor, vimplar och banderoller.
”Gamla Macken tomten”, varför händer det inget och flera ansåg att det ser skräpigt
ut och vill att Byalaget skall agera.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade ytterligare en gång om vikten av
Medborgarförslag.
§12. Avslutningen av mötet
Ordföranden Bengt Isacsson tackade alla som kommit till kvällens möte och förklarade
med det mötet för avslutat.
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