
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 12 januari 2014 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Hans-Inge Hansson, Hans Ribba, Jeanette Järsberg, 

Annika Carlsson, Kerstin Rydberg, Ellinor Thim (ej närvarande vid § 72-
73), Yvonne Kievad (närvarande vid § 73) 

 
Meddelat förhinder att närvara: Lars Olin, Per-Inge Pålsson, Göran Samuelsson,  
 
Ej närvarande: Jörgen Andersson 
 

§ 72. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 73. Genomgång av byutvecklingsplan 

Yvonne Kievad gick igenom vilka aktiviteter vi haft i byalaget 2013. Yvonne gick även igenom 

minnesanteckningarna från 21 februari 2013 (önskemål etc från de som närvarade då det beslutades 

att bilda ett byalag), vad har vi gjort och vad är kvar. Yvonne gick slutligen igenom vår 

verksamhetsplan. Beträffande den senare beslutade styrelsen att ta bort fiberanslutning, fågeltorn (har 

ersatts med montrar över fågelarter) och enskilda avlopp (den inventering av dessa som Kristianstads 

kommun tidigare påbörjat har nu avslutats, kommunalt avlopp beräknas komma om cirka 10 år enligt 

uppgift på byastämman i Vanneberga).   

Yvonne ber oss meddela henne vad vi vill ha med i 5års planen – från vår nuvarande lista men även 

nya uppslag. Styrelsen beslutar att avgöra detta på nästa möte och sedan meddela Yvonne.  

§ 74. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollen från den 27 oktober 2013 och den 30 

augusti 2013 godkändes. Protokollen lades därefter till handlingarna. 

§ 75. Ekonomi 

Hans gick igenom vilka Leader-pengar som har utbetalats till byalaget, totalt 6558kronor. Båtklubben 

har felaktigt blivit mottagare av 1500kronor, vilket håller på att justeras. Totalt har byalaget i sin kassa 

13 471kronor. 

§ 76 Årsmöte den 23 eller 30 mars 

Styrelsen beslutar att årsmöte ska hållas den 30 mars 2014 klockan 15.00 i båtklubbens lokal. Mats 

Pettersson har tackat ja till att komma och informera om Kristianstads 400års jubileum, vad som 

kommer att hända. 

§ 77 Styrelsens sammansättning, valberedningen  

Valberedningen har fått underlag vad gäller medlemsregister samt vilka styrelseledamöter som är 

valda på ett respektive två år.  Styrelsen beslutar att Ida sänder ut en kallelse till styrelseledamöterna 

med information om att vid vilja att hoppa av sitt uppdrag ska detta meddelas till Ida senast till den 31 

januari 2014. Ida ska även sända ut en kallelse till alla medlemmar som har anmält epostadress. Hans 

skickar ut en medlemslista igen så att vi kan gå igenom den och försöka informera de personer som 

inte har anmält epostadress. Om någon i styrelsen meddelar någon på listan ska detta 

markeras/anges så att vi försöker se till att vi når så många som möjligt.  



§ 78 Aktiviteter – 2014 att presentera vid årsmötet   

Styrelsen beslutar att samla ihop önskemål till nästa möte. I kallelsen till årsmötet ska Ida be 

medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter m.m. Styrelsen beslutar att programmet ska 

beslutas på nästa styrelsemöte.  

§ 79 Svar på inbjudan till Skärgårdsföreningen 

Landöns Skärgårdsförening har via Björn Dahlqvist tackat nej till att delta på ett av våra styrelsemöten 

(inbjuden till dagens möte). Björns hela svar framgår av bilaga 1. 

§ 80 Badsäsong 2014 – strand och rensning  

Styrelsen är enig om att den västra badplatsen kan skötas bättre vad gäller rensning av tång och 

vegetation. Även toaletten vid badplatsen borde hållas renare. Styrelsen beslutar att bjuda in 

campingvärden till nästa möte för diskussion kring badsäsongen 2014. 

§ 81 Byalaget 9 maj – 400 årsjubileet  

Styrelsen beslutar att sälja grillad viltkorv samt även förpackningar med viltkorv om möjligt. Ellinor ska 

ta kontakt med kommunen vad gäller möjligheten till bidrag från Folkuniversitetet.  

§ 82 Övrigt  

Styrelsen beslutar att ”Landöskylten” ska fräsas. Anders ska titta på storleken. Ida sänder in ansökan 

när vi har beslutat om storlek och infästningar samt markfäste.  Den exakta placeringen får avgöras 

utifrån var Trafikverket bedömer att vi kan få placera den i vägområdet. 

Vad gäller samarbete med Tosteberga byalag beslutar styrelsen att vi fortsätter att bjuda in dem till 

våra evenemang, att vi ska särskilt bjuda in dem till en gemensam Lindökväll tillsammans med 

segelsällskapet samt att vi ska försöka samordna en cykeltur från Landön till Tosteberga vid en av 

deras aktiviteter. Hans-Inge ska kolla upp deras aktiviteter till nästa möte.  

Hemsidan – Anders är ensam ansvarig idag. Styrelsen beslutar att Ida också ska editera hemsidan. Vi 

ska på varje kommande styrelsemöte ha hemsidan som en stående punkt.  

§ 83 Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 16 mars 17.00 i klubbstugan.  

§ 84 Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

Protokollförare 

 

....................................................................... 

Ida Persson 

 

Justeras 

 

....................................................................... 

Anders Appelqvist (Ordförande) 



Bilaga 1 – epostinbjudan till Landöns Skärgårdsförening 
Delvis redigerad (text helt borttagen) utifrån privata angelägenheter från bådas sida 
som saknar betydelse i sammanhanget, inte i något avseende vad gäller den aktuella 
frågan och svaret på denna. 
 

 
Hej Björn! 
Å byalagets vägnar vill jag bjuda in dig, såsom ordförande för 
Landöbornas Skärgårdsförening, till vårt nästa styrelsemöte den 4 augusti 18.00. 
Kan 
du inte den aktuella dagen/tiden så kan du väll meddela tidpunkt då du har 
möjlighet att delta på ett möte så får vi boka ett extra styrelsemöte.  
På vårt senaste styrelsemöte kom vi att diskutera föreningens verksamhet 
och tyckte då att det vore lämpligt att bjuda in dig som ordförande 
(protokollfört enligt nyligen utsänt styrelseprotokoll).  
Hälsningar, 
Ida Persson 
Sekreterare Landöns byalag 

 

Hej Ida, 
 
Vi får höras av lite senare i höst! 
Vi hörs! 
Björn 
 

 
Hej! 
Återkommer till denna punkt (se nedan) på vår agenda med byalaget. Vi ska 
ha möte den 12 januari 18.00 - har du möjligtvis tid att närvara då? Om inte 
så kan du väll föreslå några tider så ska jag höra med de övriga i styrelsen 
när det passar dem. 
Hälsningar, 
Ida Persson 
 

 
Hej Ida, 
 
Idag har vi tre föreningar inkl. båtklubben på Landön, som skall 
tillvarata sina medlemmars intressen. Härutöver finns enskilda personer, såväl 
Landöbor som icke landöbor, som utifrån intressen och preferenser driver frågor av 
allehanda slag, såsom miljö- och natur, kultur, äganderätt, grannsamverkan, 
teknisk och kommersiell utveckling etc. Detta kallar jag mångfald, vilket måste anses 
positivt för en bygd men det är samtidigt av största vikt att allas åsikter respekteras. 
Den förening jag företräder kan kanske mer kallas en intresseorganisation, som satt 
upp ett antal verksamhetsmål (se bifogad fil). Verksamhetsmålen fastställdes på 
ett stormöte 2006-11-19 med väldigt många landöbor närvarande. I alla år har 
jag och styrelsen eller delar av styrelsen (arbetsgruppen) arbetat energiskt 



och målmedvetet, i syfte att gagna våra intressenters målsättningar. Otaliga 
möten har hållits med ledande politiker och tjänstemän i Kristianstads 
kommun och efterhand har vi blivit uppmärksammade på ett antal 
oegentligheter som varit kopplade till Landöns camping. Såsom framgår av 
verksamhetsmålen, skall föreningen verka för en halvering av antalet 
uppställningsplatser på campingen. När vi sedermera fick kännedom om att 
det saknas detaljplan för campingverksamhet, att man olovligt tog upp 
grundvatten och att avloppsanläggningen överutnyttjades, så skärptes våra 
miljömässiga krav på kommunen. I detta sammanhang insåg vi nödvändigheten 
att inhämta extern kompetens för att bemöta kommunen i dialogen vi hade. 
För att kunna finansiera denna expertis tvingades vi att tillfråga alla 
närboende om ett ekonomiskt bidrag (se bifogad fil), då föreningen inte 
hade några intäkter via årliga medlemsavgifter. Ett tjugofemtal 
familjer/fastighetsägare bidrog generöst i denna insamling. 
Verksamhetsmålen finns fortfarande i fokus och intressenterna/bidragsgivarna 
förväntar sig resultat på såväl kort som lång sikt. Samverkan kan ske med andra 
föreningar eller organisationer som stödjer våra verksamhetsmål. I dagsläget finns 
ingen anledning att revidera de uppsatta målen och inte heller har någon 
enskild intressent motsatt sig eller önskat omvärdera några av 
målområdena. 
Grundvattenproblematiken har de senaste åren dominerat intresset i 
föreningen och mycket arbete har lagts ner på att påverka beslutsfattare 
hos kommunen och andra berörda myndigheter. Vill Landöns Byalag samverka kring 
något eller några av våra verksamhetsmål, så är ni hjärtligt välkomna att 
höra av er! 
God Jul och Gott Nytt År! 
Björn Dahlqvist 
 

 
Hej Björn! 
Jag ska sända denna information vidare till övriga i styrelsen. Inbjudan 
står kvar så betyder detta att du kan delta på mötet den 12 januari? 
God jul och gott nytt år själv också! 
Ida 
 

 
Hej Ida, 
 
Jag står över denna gång då vi inte har några konkreta samverkansförslag att 
diskutera. 
 
Jag är dock optimistisk inför framtiden att vi skall hitta något som gagnar 
våra respektive medlemmar/intressenter. 
 
Vi hörs! 
Björn 
 


