
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 21 april 2014 
 
Ordförande:  Anders Appelquist 
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Lars Olin, Per-Inge Pålsson, Hans-Inge Hansson, 

Hans Ribba 
 
Inbjuden till styrelsemötet: Jörgen Nilsson – campingarrendator 
 
Meddelat förhinder att närvara: Ellinor Thim, Göran Samuelsson, Jeanette Järsberg 
 
Ej närvarande:  Jörgen Andersson, Kerstin Rydberg 
 

§ 95. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 96. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.  

Beträffande föregående protokoll så diskuterades Landöskylten och Kungsbryggan.  

Vad gäller Landöskylten beslutar styrelsen att överväga en annan placering än enligt tidigare 

diskussioner, vid färd österut mot Landön på höger sida precis innan Kungsbackaferet. Där går en väg 

in till höger och mellan landsvägen och grusvägen finns ett parti mark där skylten troligtvis inte står i 

vägen för snöröjning eller utgör någon trafikfara. Styrelsen beslutar att skylten ska sättas upp med 2 

stycken trästolpar. Anders ger måtten till Ida som sänder in en ansökan till Trafikverket. 

Styrelsen diskuterade vilka åtgärder som behövs vad gäller renoveringen av Kungsbryggan. Den nya 

träbryggan bör byggas på kortsidan mot Lindö, sydsidan är för grund så där finns inget behov av 

brygga för båtar. Enstaka stenar har trillat på södra sidan. Det stora behovet finns på norra sidan mot 

campingen, vilken behöver återställas. Styrelsen ser helst att stålbalkar används för bygget. 

§ 97. Ekonomiredovisning 

Byalaget har 15 599 kronor i kassan. 46 person har löst medlemsavgift. Alla styrelsemedlemmar 

uppmanas att betala medlemsavgiften tills nästa styrelsemöte. Styrelsen pratade om att det kan finnas 

grund för att i framtiden överväga att införa krav på att man för att ingå i styrelsen måste lösa 

medlemsavgift. Styrelsen beslutar att det ska finnas möjlighet att lösa medlemskap med kontant 

betalning vid våra evenemang. Det går även att lösa medlemskap i kiosken på campingen.  

§ 98 Valborg 

Det kommer att  finnas 52 facklor till försäljning. Styrelsen beslutar att inte köpa in fler. Vi vill undvika 

att lägga på lager.  Facklorna ska säljas för 20 kronor per styck. Hans-Inge ordnar glögg och facklor. 

Vi måste köpa muggar och glas med mera till Valborg och Kåseriet den 9 maj. Ida ska prata med 

Jeanette om eventuell inhandling. 

Campingarrendatorn informerar om att de tillsammans med campingföreningen kommer att bygga en 

flotte som dras ut i vattnet, vilken man kommer att elda på. Detta kommer att ske vid campingens 

bryggplats. Campingen bjuder på grillad korv och vill ha hjälp av 3-4 personer från byalaget till 

grillningen. De räknar med att cirka 100 personer kommer. Hans-Inge kan ordna korv att ha i reserv. 

Styrelsen beslutar att samlas strax innan 19.30 för att tända brasa vid uteplatsen i hamnen samt för att 

koka kaffe, etc.  



§ 99 Badplatsen  

Hans-Inge har inte fått svar/besked om insjöbryggorna från kommunen. Han har mailat Staffan 

Johansson på Kristianstads kommun. 

 

Arrendatorn informerar om att de håller på att rensa upp på högersidan dvs där bryggan brukar vara 

placerad. Eventuell extra sand får arrendatorn numera betala själv. Tidigare har kommunen bekostat 

detta. Förr har det funnits ett krav på att man måste lägga tillbaka den tång som tas upp. Arrendatorn 

har talat med kommunen om detta krav och informerar styrelsen om att tången kommer att köras bort. 

Förslag förs fram av medlem i byalaget om att samlas för att gemensamt rensa stranden och särskilt 

”möga kroken”. Styrelsen konstaterar att detta är ett för stort projekt då det krävs maskinellt arbete för 

att nå ett resultat. Arrendatorn informerar om att nya gungar har placerats ut av kommunen på 

lekplatsen. Styrelsen tar upp frågan om de rötter som efter tidigare röjning finns kvar på framförallt 

stigen vid badplatsen. Styrelsen påtalar att dessa bör röjas undan. Arrendatorn tar upp frågan om de 

ruttna träd och grenar som finns i skogen. Vissa av dessa ligger på kommunens mark, andra på 

grevens. Dessa kan utgöra en fara för både barn och vuxna. Arrendatorn ska tala med kommunen om 

detta. Styrelsen anser att vi bör påtala för kommunen att det behövs mer sand. 

Arrendatorn informerar om att det nu pågår en detaljplaneprocess för campingen. 

Styrelsen tar upp de synpunkter som har förts fram om att tången måste rensas bort oftare. 

Arrendatorn informerar om att de idag rensar bort tången 1 gång per månad. Styrelsen informerar 

arrendatorn om att vi anser att detta måste ske oftare. Arrendatorn ber oss att säga till om det behövs 

rensas, vilket de alltså gärna vill att vi påtalar. Styrelsen ber arrendatorn att de ska gå ner varje 

morgon och kontrollera strandens skick.  

Styrelsen tar även upp de synpunkter som har förts fram angående städningen i servicehuset på 

badplatsen. Arrendatorn informerar om att det ligger på dem att städa servicehuset. Idag städas detta 

cirka 1 gång per vecka. Styrelsen föreslår att arrendatorn sätter upp ett så kallat städprotokoll samt 

informerar arrendatorn om att vi anser att det inte räcker med att städa servicehuset i denna 

omfattning. Styrelsen pratar med arrendatorn om möjligheten att ta hjälp av ungdomssommarjobbare 

via kommunen, vilka kan sköta servicehuset, rensning av stranden, grillplatsen och lekplatsen. 

Arrendatorn ska överväga detta, men ser även vissa problem vad gäller arbetsgivaransvaret och den 

handledning som måste ske för dessa personer. 

Arrendatorn berättar om det nya reningsverket som har installerats. Arrendatorn ville ursprungligen 

göra detta dubbelt så stort, vilket hade inneburit att det hade täckt behovet för alla fastigheter på 

Landön (beräknad besparing 50 000 – 100 000 kronor per fastighet). Detta föll på att det hade krävts 

kommunal upphandling.  

§ 100 Kåseri 9 maj   

Styrelsen beslutar följande; vi köper in 225 viltkorvar, kostnad 30 kr för tjock korv och 25 kr för smal, 
10 kr för dricka, kaffe och kaka 20 kr. Vad gäller kakan ska Ida tala med Ellinor och Jeanette om de vill 
baka, annars köper vi en kaka. Vi får lov att beställa läsk via campingen och kan lämna tillbaks om vi 
får över. 
 
Styrelsen diskuterade om vi ska köpa in ett fällbart tält. Styrelsen ser helst att detta sker tillsammans 
med båtklubben. Per-Inge ska prata med styrelsen i båtklubben och återkommer med besked. Anders 
visar ett vitt tält på Internet som kostar strax över 3000 kronor. Styrelsen beslutar att köpa en ett 
sådant tält  och avvaktar alltså inte svar från båtklubben. Hans ska beställa.  

§ 101 Landöskylten 

Denna punkt gicks igenom på dagordningens punkt 2 varför styrelsen lämnar denna punkt på 

dagordningen direkt.  



§ 102 Hemsidan 

Styrelsen beslutar att även bjuda in Lars Gustavsson att sköta hemsidan. Anders ska kontrollera om 

det går att ha rullande sponsorreklam på hemsidan. Styrelsen beslutar att om detta går så ska vi 

kontakta eventuella sponsorer. Tills nästa möte ska styrelsens medlemmar överväga vilka länkar vi vill 

ha på hemsidan.  

§ 103 Övrigt 

Arrendatorn informerar om att det kommer att bli spelning på dansbanan på midsommarafton och på 
midsommardag. På midsommardag kommer ett fingerat bröllop att ske på campingen. Detta är en 
följd av att en blomsterhandel ska göra en bok. Det blir då dans på lövad bana och det behövs 
statister till fotograferingen.  
 
Utflykten till Naturum sker den 5 juni och vi samlas 16.45 på Naturum. Styrelsen beslutar att inte ordna 
buss för gemensam transport dit då det finns anledning att tro att många avser att köra bil dit själva. 
För de som behöver transport beslutar styrelsen att försöka samordna detta. Arrangemanget kostar 50 
kronor per person, max antal deltagare är 60 personer. Styrelsen beslutar att föranmälan krävs och att 
det ska vara en ”sista anmälningsdag” samt att Per-Inge ska kontrollera med Kvarnen om det går att 
anordna en buffe för deltagarna efter besöket på Naturum.  

§ 104 Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 1 juni klockan 18.00 i klubbstugan i hamnen. 

§ 105 Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Anders Appelquist (Ordförande) 


