
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag den 17 maj 2015 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist   
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Kristina Wahlstedt, Hans-Inge Hansson, Lars Gustavsson, Carsten 

Andersson, Jeanette Järsberg (196-203 §§), Annika Håkansson,  
 
Meddelat förhinder närvaro: Ellinor Thim, Per-Inge Pålsson, Åke Lund, Lars Olin 
 
 

§ 194. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 195. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

Lars Gustavsson ska prata med Göran Samuelsson om den eventuella sammankopplingen mellan 

Naturum och Landön (se tidigare protokoll § 179). 

Inför nästa års valborgsfirande ska vi överväga att planera genomförandet mer så att man sjunger och 

hurrar direkt när alla kommer fram till brasan. Det bör även finnas fler ställen att tända facklorna och 

eventuellt kan musiker anföra fackeltåget så att det hålls samman.  

§ 196. Hemsidan 

Jeanette och Anders ansvarar för hemsidan.  

§ 197. Ekonomi  

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt på dagordningen till nästa möte då Åke inte är 

närvarande på dagens möte. Styrelsen anser att det är viktigt, för att undvika eventuella frågetecken, 

att vi vid nästa styrelsemöte går igenom vilka arbetsuppgifter en kassör i byalaget ska ha.  

§ 198. Informationsskyltar 

Då Lars Olin inte är närvarande på dagens möte beslutar styrelsen att skjuta upp denna fråga till 

kommande styrelsemöte.  

§ 199. Musikfestivalen 12 juni 

Musikfestivalen kommer att hållas den 12 juni 2015 och starta någon gång vid 18.30-19.00. Anders 

återkommer med besked. Evenemanget kommer att hållas på badplatsen men vid dålig väderlek så 

får vi vara i campingföreningens tält inne på campingen. Orkestern kommer att bjudas på korv och 

potatissallad. Styrelsen beslutar att byalaget ska sälja den tjocka viltkorven från Trolle Ljungby med 

bröd för 30 kronor. Vi ska i inbjudan meddela att var och en tar med dricka efter behag. Styrelsen 

köper därför ingen dricka. Vi tar hem 150 korvar för grillning samt försäljning (av det som eventuellt blir 

över). Hans-Inge köper hem korv, bröd, ketchup och senap. Anders köper potatissallad. Vi har kol och 

tändvätska över sedan tidigare. Hans-Inge kollar upp så att vi kan grilla i cementröret nere på 

badplatsen eller om vi behöver ta dit en grill. Hans-Inge ordnar växelkassa.  

§ 200. Kungsbryggan 

Delar av styrelsen har haft möte med Christianstads segelsällskap på plats vid Kungsbryggan. 

Segelsällskapet kommer att rusta upp ute på Lindö och tycker det är bra att vi rustar upp 

Kungsbryggan, men de kan inte bidra finansiellt till vårt projekt. Vi har i en artikel i deras 

medlemstidning fått berätta om vårt projekt och genom denna försöka hitta finansiärer.  



Styrelsen beslutar att Ida ska höra med segelsällskapet om de har något att invända mot att vi åker ut 

och grillar på Lindö den 31 juli.  

Styrelsen beslutar att vi, om vi får tillåtelse av ägaren till den enskilda vägen, ska sätta upp skyltar om 

fordonstrafik förbjuden på vägen ner till Kungsbryggan samt skyltar om parkeringsförbud nere på 

planen vid Kungsbryggan. Ida kontrollerar med ägaren till vägen (via Per-Inge) om vi får sätta upp 

dessa skyltar. Lars Gustavsson ansvarar för att eventuella skyltar kommer på plats.  

Styrelsen anser att det viktigaste i år är att få stenarna på plats. Beroende på tidsåtgång och intäkter 

får vi återkomma under året och besluta om det även finns möjlighet att bygga träbryggan runt 

stenkistan.  

§ 201. Övrigt 

Fiberutbyggnad – Landön finns nu utsatt på kartan på C4energis hemsida för intresseanmälan 

tillsammans med Tosteberga. Styrelsen beslutar att Hans-Inge ska ta kontakt med Bobby Bengtsson 

på C4energi och be dem skilja på Landön och Tosteberga. Styrelsen beslutar att vi ska lämna ut 

information i alla postlådor inom vårt område om vad en fiberutbyggnad innebär och var man kan göra 

en intresseanmälan. Lars Gustavsson sätter ihop informationen och Hans-Inge skriver ut lapparna. Vi 

ska därefter tillsammans hjälpa till att sprida ut lapparna. Styrelsen ser det som angeläget att få ut 

informationen så snabbt som möjligt.  

 

Hans-Inge har varit på möte angående bygdeprogrammet för Trolle Ljungbybygden. 

Bygdeprogrammet har till syfte att lyfta fram hela bygden och göra den attraktiv för företagare, turism, 

med mera. Frågan styrelsen har att ta ställning till är om byalaget och dess medlemmar har 

intresse/engagemang för hela bygden eller enbart för Landöbygden. Hans-Inge har föreslagit att 

Tosteberga driver projektet och att vi i Landöns byalag får diskutera en eventuell medverkan vid ett 

senare tillfälle. Styrelsen anser att detta är den mest lämpliga lösningen för närvarande och instämmer 

därför med Hans-Inges förslag. 

Campingföreningens ordförande har för Lars Gustavsson berättat att han har konstruerat ett ”stöd” 

som skulle kunna användas för att förlänga badbryggan på badplatsen. Styrelsen beslutar att Lars 

Gustavsson ska ta kontakt med campingföreningens ordförande och meddela att vi ställer oss positiva 

till en sådan eventuell förlängning, vad gäller tillståndsfrågor med mera.  

Kristina har fått kontaktuppgifter från Mats Pettersson till en person som kan berätta mycket om 

orkidéer och som är villig att komma ut till oss vid något tillfälle och berätta om dessa. Styrelsen anser 

att detta kan vara ett lämpligt evenemang antingen till hösten eller till nästa vår. Kristina ska sända ut 

kontaktuppgiften till styrelsen.  

Charlies brygghus – styrelsen beslutar att Ida ska ta kontakt med Per-Inge gällande uppgifter om pris 

och tid.  

Styrelsen beslutar att flytta sillafesten till den 29 augusti klockan 18.00. Hans-Inge har fått besked om 

att det inte går att anlita ”Hånsa” som underhållning. Styrelsen beslutar att vi får fundera på ett 

alternativ till underhållning samt att Ida ska kontakta Hans Ribba och fråga om han har lust och 

möjlighet att ordna en musik quiz även i år.  

Styrelsen beslutar om samling den 31 juli 17.30 i Landöns hamn för vidare transport till Lindö och 

grillkvällen.  

Styrelsen beslutar att Ida ska sända ut en förfrågan till medlemmarna om förslag på lämplig 

höstaktivitet.  



 

 

§ 202. Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 21 juni klockan 17.00 i klubbstugan i hamnen. 

§ 203. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

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

Anders Appelqvist (Ordförande) 


