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Protokoll styrelsemöte  Landöns byalag 25 juni 2017 
 
 

Närvarande: Ida Persson, Anders Appelqvist, Per-Inge Pålsson, Ellinor Thim, 
Hans-Inge Hansson, Lars Gustavsson, Carsten Andersson, 
Conny Gabrielsson, Kristina Wahlstedt 

   
Ej närvarande: Annika Håkansson 

§ 317. Styrelsemötet  öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 318.        Val av sekreterare 

Kristina Wahlstedt väljs till dagens sekreterare 

§ 319. Val av justerare 

Conny Gabrielsson väljs att justera dagens protokoll. 

§ 320.         Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns.  

 § 321.         Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 322.  Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisas av kassör Anders. Anders meddelar att vi numera 

har Swish med nummer 1231310572 

§ 323.  Hemsidan  

Inget nytt angående hemsidan dock kommer vårt Swishnummer att redovisas där. 

 § 324.         Fiber 

Styrelsen ger mandat till Hans-Inge att kontakta IP Only och till Per-Inge att kontakta 

kommunen för avtalsförslag så styrelsen kan jämföra och bedöma de olika avtalen.  

§ 325. Kungsbryggan  

Bryggan har oljats in i vår, badstegen är isatt och livboj finns på plats. På förekommen 

anledning ombeds Hans-Inge att ordna en skylt med ”Motortrafik förbjuden” som sätts upp på 

vägen ner till Kungsbryggan. 

Markarbete intill bryggan påbörjas under hösten.  

Styrelsen beslutar att avsätta 3000kr per år till underhåll och renovering av Kungsbryggan. 

Anders ombedes att ordna ett speciellt konto för detta. 
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§ 326. Grillning Lindö och sillafesten (pris och underhållning) 

Grillning på Lindö 29 juli. Tosteberga inbjudes att delta som tidigare år. Var och en tar med 

sig egen mat samt dryck. 

Sillafesten 25/8.   Styrelsen diskuterar huruvida vi ska sätta upp tält eller ha festen inomhus 

men beslutar att hålla det öppet beroende på vädret. Hans Ribba tillfrågas angående att 

hålla i quiz, ingen annan underhållning planeras. Medlemmarna betalar 150 kr .Styrelsen 

fördelade arbetsuppgifter inför sillakvällen och Ida skickar ut mer detaljer i extra mail. 

§ 327. Bordbänkar Lindö, måla grillplatsen Lindö 

Inför grillningen på Lindö 29 juli så beslutar styrelsen att vi träffas och röjer samt målar 

grillplatsen torsdagen den 27 juli med start klockan 16 i hamnen. Styrelsen beslutar vidare att 

skänka två bänkar till Christianstads segelsällskap att placeras ut på Lindö. Hans-Inge 

ordnar transporten av dessa ut till Lindö om möjligt den 27 juli. 

§ 328. Baddäck stora hamnen 

Styrelsen har fått in förslag på att tillsammans med Landöns båt- och sportfiskeklubb bygga 

ett baddäck i hamnen, Styrelsen ställer sig positiv till att lämna ett ekonomiskt bidrag till 

detta. Per-Inge tar kontakt med Jerker Lindström, som har en idé om hur baddäcket kan 

utformas, och återkommer med ett kostnadsförslag. . 

§ 329  Övrigt 

Ida förhör sig om ev intresse för festivalbänkar i hamnen och det finns intresse. Per-Inge 

meddelar dock att båtklubben för närvarande saknar plats för att förvara sådana.  

På förekommen anledning beslutar styrelsen att Per-Inge pratar med campingvärdarna om 

skyltar med förbud mot parkering för husvagnar och husbilar både i hamnen och på 

parkeringsplatsen vid campingen. Förbudet önskas gälla nattetid.   

§ 330  Datum för nästa styrelsemöte 

Nästa mötesdatum lämnas öppen i avvaktan på bl a besked om fiberfrågan. 

§ 331.  Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande för dagens möte och förklarar mötet avslutat.  

 

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

Vid protokollet Kristina Wahlstedt 

 

……………………………………………………. ……………………………………………. 

Ordförande Ida Persson  Justeras Conny Gabrielsson 


