Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid medlemsmöte onsdagen den 26 oktober 2016 i Byahuset
Närvarande: 24 medlemmar i Kåseberga Byalag
Marie Holmström, turistchef Ystads kommun
§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
presenterade därefter Marie Holmström, som bjudits in för att bland annat tala om
turismen i och runt om Kåseberga.
Med detta förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Förslag till dagordning för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Val av justeringsmän
Johnny Persson och Per Mårtensson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Dagens föreläsare Marie Holmström
”Kåsebergas betydelse för turismen på Österlen”
Frågor och diskussion
Marie Holmström informerade i stora drag om hur arbetet bedrivs från kommunens
sida för att locka hit fler turister som i sin tur ska locka hit fler näringsidkare.
En viktig fråga är hur man ska kunna förlänga turistsäsongen.
Många hade frågor och synpunkter och Marie Holmström lyssnade på detta,
antecknade och lovade att föra vidare i de fall då hon inte hade några direkta svar.
§ 5. Ejderns dag i Kåseberga
Sven O Svensson informerade om Ejderns dag i Kåseberga, som planeras i
samarbete med Naturskyddsföreningen i Ystad och är tänkt att äga rum en lördag/
söndag i början av april 2017. Mer information om detta kommer.
§ 6. Arbetsgruppen ”Framtidsgruppen” bytt namn till ”Strategigruppen”
Uppgifter och inriktning på styrelsemötet den 15 november.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade om att gruppen numera heter
”Strategigruppen” och att ny ordförande/sammankallande är Annika Annerby
Jansson.
§ 7. Kaffe och smörgås
Ordföranden Bengt Isacsson lämnade en kort redogörelse för Byalagets ekonomi
under ”fikapausen”.
§ 8. Orientering om genomförd verksamhet:
- Massmedias intresse för Kåseberga och Ales stenar
Både tidningar och radio har under sommaren besökt Kåseberga och om detta finns
att läsa på Byalagets hemsida.
- Asfaltering genom byn och parkeringsplatsens iordningställande
Inför sommaren har parkeringsplatsen fått ny ytbeläggning och vägen genom byn
asfalterades i slutet av sommaren.

- Kommunledningen har besökt Kåseberga under slutet av sommaren
Kent Mårtensson, Eva Bramsvik, Stefan Malmberg och Jonas Rosenkvist besökte
Kåseberga den 22 augusti. Se protokollet från styrelsemötet den 31 augusti 2016.
- Besiktning av Byahuset genomförd
Den 16 september besiktigades Byahuset av Rolf Strömblad Ystads Kommun.
Renovering av fönster budgeteras 2017/2018 och kalkning av fasaden budgeteras
2018 var en del av punkterna.
- Hantering av ris mm inför Valborg
Enligt en överenskommelse med IF Ale får riset läggas på idrottsplatsen.
Nils Ingvar Nilsson ombesörjer detta i likhet med tidigare år.
§ 9. Kommande verksamhet:
- Byavandringen den 31 oktober
Från Ystads Kommun kommer Kent Mårtensson, Jonas Rosenkvist, Stefan
Malmberg, Leila Ekman, Ralph Hargemyr och Annelie Bergström att delta.
Nedan följer en del punkter som kommer att tas upp:
- Ebbas Hus
- Förslaget till skyltning för gående
- Fordonsräknaren, resultat?
- Graverne. Kan inte kommunen sköta dammen?
- P-avgifterna
- Toaletterna
- Sjöräddningsmuseet
- Trottoaren vid Byahuset
- Lejets torg
- Den 5 november kl 17.45. Samling inför Kåseberga lyser.
Inbjudan har gått ut till Byalagets medlemmar via ”slingan” och finns också på
anslagstavlorna i byn och på Byalagets hemsida.
Frågan kom upp, varför det inte ordnas någon form av samkväm efter att seglet tänts.
Då det inte finns någon ”festkommité” i Byalaget har styrelsen beslutat att tills vidare
avstå från att ordna festligheter utöver Valborg- och Midsommar- firande.
- Fokus på byarna (förslag in senast den 21 november) Till styrelsen senast den 15
november.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade om detta och vilka regler som gäller.
Styrelsen tar tacksamt emot nya förslag.
§10. Nedläggningen av Sjöräddningsmuseet
Sjöräddningsmuseet har meddelat att dess verksamhet upphör.
Ove Söderling informerade lite om eventuella planer och önskemål för fortsatt
verksamhet i Båthuset.
§11. Ombyggnaden av toaletter mm i hamnen.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade om kommunens planer på renovering och
ombyggnad av toaletterna mm i hamnen.
§12. Övriga frågor
Nils Ingvar Nilsson efterlyste bilagorna till styrelsemötesprotokollen på Byalagets
hemsida.
Sekreteraren Anita Hammer upplyste om att dom ibland är många och långa och
besvärliga att hantera.
Även den dåliga mobiltäckningen togs upp till diskussion. Detta är en fråga som
ständigt återkommer och som Byalaget tar upp på i stort sett alla möten med

Byalagsrådet och Ystads kommun. Det finns en tillsatt grupp i Byalagsrådet som just
nu arbetar med frågan.
§13. Avslutning
Ordföranden Bengt Isacsson tackade alla som kommit till kvällens möte och
förklarade med det mötet för avslutat.
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