Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 31 augusti 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Ann-Kristin Bjelk
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Maria Åkesson från och med §7
§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
speciellt välkomnades Ann-Kristin Bjelk som är ny styrelseledamot.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Föregående möten:
- Extra årsmötet 17 augusti - protokollet från mötet klart och finns på hemsidan.
- Mötet med kommunledningen 22 augusti - från kommunen deltog Kent
Mårtensson, Eva Bramsvik, Stefan Malmberg och Jonas Rosenkvist.
På mötet diskuterades bland annat; Ebbas Hus, fler toaletter, möjlighet att
tömma husbilstoaletter, avloppsproblem, skyltningen i byn, busstider/turer,
avgiftsbelägga stora parkeringen, antal fordon som uppskattats besökt
Kåseberga under tiden 15/6 - 25/8, campingen på idrottsplatsen, behovet av
guider och dåliga vägar i byn mm.
Vi fick också veta att cykelvägen kommer att påbörjas 2019 och att medel för
detta finns avsatt i budgeten. Vidare kommer sittplatserna vid kiosken nere i
hamnen att upprustas innan nästa sommar.
§ 4. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
Anita Hammer föreslog att byalaget skall köpa en svensk vimpel till flaggstången
vid Byahuset.
Mötet beslöt i enighet med förslaget och Leif Nilsson åtog sig att inhandla den.
Bord till datorn i har inhandlats och finns på plats i Byahuset.
§ 5. Sommarens trafik i byn.
Ordförande Bengt Isacsson redogjorde för en rapport som parkeringsvärden
Johnny Persson lämnat. Rapporten redovisar det antal fordon som uppskattats
besökt Kåseberga under tiden 15/6 - 25/8 2016. Bilaga 3
Förslag till skyltning för fotgängare i byn hade inkommit från Björn Hårdstedt.
Styrelsen beslöt att lämna över förslaget till Ystads Kommun.
§ 6. Skrivelse till markägare runt Ales stenar.
Ordförande Bengt Isacsson har tillskrivit markägarna och bett om svar på vilka
regler som gäller för passage via grinden på Killevägen.

§ 7. Kommande verksamhet:
- Byavandring med kommunen den 15 september klockan 16.00.
Bengt Isacsson, Annika Annerby Jansson, Anita Hammer och Ulla-Karin
Larsson deltager.
- Besiktning av Byahuset den 16 september klockan 10.30.
Bengt Isacsson, Anita Hammer och Ann-Kristin Bjelk deltager.
- Byalagsrådet 19 september klockan 18.30 i Svarte.
Anita Hammer och Maria Åkesson deltager.
§ 8. Arbetsgrupperna
- Gravernegruppen: Vassklippning i höst - inget besked om detta.
- Trädgårdsgruppen : Besiktning av Byahuset, se ovan.
- Personräknegruppen: Antalet hittills. Prognos?
Leif Nilsson redogjorde för siffror som hittills tagits fram.
2013 - 2014; 690 000 besökare
2014 - 2015; 600 000 besökare
2015 - 2016; 260 000 besökte Ales stenar
2016, sommaren - parkeringsvärdarna har uppskattat antalet fordon till 200 000
vilket skulle innebära 5-600 000 besökare. Besökarantalet 2016 - 2017 skulle
då kunna hamna på 800 000 under 12 månader.
- Framtidsgruppen: Ny inriktning och ordförande.
Styrelsen beslöt att gruppen får byta namn till Strategigruppen och att ny
ordförande blir Annika Annerby Jansson.
- Webbgruppen: Fortsätter sitt arbete som tidigare.
- Ljusgruppen: Firande av allhelgona enligt tradition. Gruppen kommer att ha
möte den 10 oktober 2016. Inbjudan till vår ljusfest den 5 november kommer.
§ 9. Övriga frågor
- Önskemål om att bilda en ny arbetsgrupp framlades för styrelsen.
Styrelsen beslöt att tillstyrka önskemålet, och att den nya gruppens namn blir
Storkgruppen.
- Anita Hammer informerade om att den 13 och 14 september, under
Eurorandoveckan, kommer stora vandringsgrupper att passera Kåseberga
på väg mot Löderups Strandbad och Borrby Strand.
- Styrelsen beslöt att kalla till ett medlemsmöte den 26 oktober 2016. Inbjudan
kommer att sändas ut senare.
§10.Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till måndagen den 10 oktober 2016 klockan 19.00
i Byahuset
§11.Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

