Medlemsmöte Kåseberga Byalag 5 juni 2017 kl.18.30

Närvarande 34 medlemmar

Ordförande Bengt Isacsson hälsar alla välkomna
Vidare informerar ordförande om projektet “Fokus på byarna”
och vad som kommer att göras för de 200000:- som är en ram för vad som kan
användas. Bord och bänkar kommer att sättas upp. Grillplatser är en fråga som
arbetas vidare med. Skyltar över historiska platser i byn ska arbetas fram.
En toa vid Ebbas hus är ett förslag som arbetas vidare med.
Information från arbetsgrupperna
Webbgruppen
Bruno Beijer informerade om webbgruppens arbete och hur tankarna går. Hemsidan
har funnits i 2 år och arbetades fram av Bruno B. Karin Anker och Björn Brun och
hemsidan är till för både medlemmar och andra intresserade. Sidan är bra för att
visa vad man man kan se och göra i Kåseberga. Bruno tar gärna emot nya idéer till
sidan. En tanke Bruno har är att kunna berätta om hur det var i förr i tiden och även
kunna berätta om verksamma personer i byn. Han beräknar att påbörja arbetet med
detta i höst för att få in det på hemsidan. Bruno tar därför gärna emot idéer från
medlemmar. Bruno välkomnade nya personer att sätta sig in i hur arbetet fungerar
på hemsidan om det finns intresse för det.
Midsommarfirandet
Sker som tidigare år vid Byahuset kl. 13.00 med majstång och fika.
Sång ordnas av Maria. Övrigt arbete hjälps fler medlemmar åt med..
Parkeringen
Parkeringsvärdar kommer även denna sommar att hänvisa turister.
Johnny ska på möte med kommunen 19 juni ang. parkeringen.
Gravarnegruppen
Anita Hammer berättar att hon undersökt och fått reda på att ägare till Gravarne sen
1945 är ett dikningsföretag som har 74 intressenter i byn och därför har dessa
ansvar för skötsel m.m. Hur man går vidare med detta är en öppen fråga som inte
finns svar på idag men arbetas vidare med.

Strategigruppen
Har arbetat med att försöka lösa mobiltäckningen i byn och frågan fortsätter att
arbetas med.
Trädgårdgruppen
Alla i gruppen hjälps åt med skötsel samt viss gräsklippning sköts av Nisse.
Gravarnegruppen
Arbetet fortsätter i höst
Personräknargruppen
Räkningen har fungerat bra och varit till nytta. Gruppen avlutas i sommar.
Ljusgruppen fKåseberga får ett litet bidrag till marschaller.

Övrig information
Ekonomi ser bra ut och det har inte varit några större utgifter eller inkomster.
Nästa medlemsmöte
9 augusti kl.18.30 lokal meddelas senare
Civilförsvaret kommer och berättar om hur man ska klara sig och vad man ska tänka
på för att klara sig vid en krissituation.
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