KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte 4 sept. 2017 hos Wahlgren Hobjersvägen 7
Närvarande: Bengt Isacsson, Per Hellsvik, Ingegerd Söderman, Ann-Kristin Bjelk
Christer Wahlgren, Agneta Wahlgren, Maria Åkesson
Frånvarande: Strategigruppen
§ 1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2

Dagordning
Förslag till till dagordning godkändes

§ 3

Strategigruppen var inbjudna till mötet men kunde ej närvara, bjuds in senare

§ 4

Efter möte med stadsarkitekt och planarkitekt.  Vad händer ?
Vi får vänta och se vad vi får för svar. Strategigruppen har skickat in lite mer
förtydligande på en del frågor. Vi får avvakta svar från kommunen

§ 5

Arbetsgrupp i styrelsen är tillsatt angående ÖPL och besöksvägar m.m
Gruppen består av Per, Maria och Agneta. Per är sammankallande

§ 6

Frågor från föregående möte
Nya anslagstavlan vid Byahuset klar
Erfarenheter från medlemsmötet 9 aug var positivt och fler liknande möten önskas

§ 7

Ekonomi
Det finns många medlemmar som ej betalt medlemsavgift trots påminnelse gått ut
Kassören kollar om han kan sälja kärra som finns vid Byahuset. Frågar Nisse först
om han behöver den
Kassören tar ut 1000:- till handkassa. Saldo på konto är 24813:- Handkassa 28:-

§ 8

Besökare under sommaren Det har varit gott om besökande. Näringsidkare önskar
dock att besökarna skulle gå genom byn vilket bör ses över med skyltning.
Tillsatt arbetsgrupp i styrelsen ser över det hela.
Vid vissa evenemang har hela parkeringen vid hamnen varit avstängd vilket
näringsidkare ej gillar då de ej ens varit informerade.
Bengt tar frågan med kommunen att det bör informeras innan avstängning sker.

§ 9

Skyltning vid Byahusets parkering Bengt beställer 4 st skyltar med text
P besökande till Byahuset

§ 10

Byahuset
Ramp vet vi ej när det kommer att åtgärdas
Fönsterarbeten är pågående

§ 11

Byalagsrådets möte 11 september beslutas att Per och Maria deltar i

§ 12

Cykelremiss från kommunen Bengt  svarar kommunen att Kåseberga by
ej är medtaget

§ 13

Landskapsutvecklare i Ystad kommun. Skrivelse
Byalaget tycker idén är bra man kan ej bidra med pengar

§ 14

Reparation av busskur arbetet är pågående och bekostas av Byalaget

§ 15

Medlemsmöte i höst beslutas senare och hålls eventuellt i samband med ljusfesten
Österlen lyser

§ 16

Den avslutande Räknegruppen bjuds in till nästa styrelsemöte 12 okt  kl.19.00

§ 17

Övriga frågor
Kärra i förråd används ej förslag att sälja den godkänns
Fukt i förråd bör åtgärdas. Fråga kommunen om de kan sätta in fläkt
Önskas fönsterskärmar Christer och Ann-Kristin ordnar det

§ 18

Nästa styrelsemöte 12 oktober kl. 19.00

§ 19

 Mötet avslutas

Agneta Wahlgren
sekreterare

Bengt Isacsson
ordförande

