
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 24 september 2017 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare: Carsten Andersson 
 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Conny Gabrielsson, Lars Gustavsson, Hans-

Inge Hansson, Annica Håkansson, Per-Inge Pålsson, Ellinor 
Thim 

 
Ej närvarande med förhinder: Kristina Wahlstedt 

§ 332.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 

§ 333. Val av sekreterare 

Carsten Andersson väljs till sekreterare vid mötet. 

§ 334. Val av justeringsman 

Conny Gabrielsson väljs att justera dagens protokoll 

§ 335. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 336.  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 337.  Ekonomi 

Kassören informerade kortfattat om byalagets tillgångar. Mötet konstaterade att då inga 
större kostnadskrävande projekt för närvarande är inplanerade var tillgångarna betryg-
gande. Vidare konstaterades att sillafesten resulterade i ett överskott. 

§ 338.  Hemsidan  

På grand av vikten av att så många som möjligt anmäler sitt intresse och framförallt bo-
kar för fiber genom C4 Energi beslutades att hemsidan skulle uppdateras med informat-
ion om lägesstatusen för fiber till Landöområdet åtföljt av instruktioner för bokning hos 
C4 Energi. 

§ 339. Fiber – per capsulam-beslut gällande inkomna offerter  

Styrelsen konfirmerade tidigare beslut per capsulam att anta Lars Johnssons offert av-
seende grävning för fiber till Landöområdet. 

§ 340. Kungsbryggan 

Diskussion har förevarit med C4 Segelsällskap om de önskade lägga ut förtöjningsbojar 
vid Kungsbryggan. Intresset var svalt och frågan blev istället om byalaget skulle kunna 
åta sig att anordna dessa förtöjningskompletteringar och samtidigt se till så att dessa 



togs upp på land inför vintern. Då förtöjningsbojarna huvudsakligen betjänar segelskapet 
beslöt styrelsen att byalaget inte skulle åta sig detta arbete. Frågan hänskjuts därför åter 
till segelsällskapet. 

Styrelsen beslutade att pröva förslaget att lägga ut ett lager jord över krosstensskiktet på 
sträckan fram till träbryggan. Därefter så ytan med en tålig grässort. Conny Gabrielsson 
åtog sig att ombesörja att ett jordlager läggs ut. 

§ 341.  Uppföljning av årets sillafest 

Det kunde konstateras att uppslutningen inte blev så många som hade föranmält sitt in-
tresse men trots detta nästan ett fullt tält. Årets version var utan inhyrd underhållning, så 
när som på en dragspelare som en byalagsmedlem på eget bevåg hade anlitat. Av 
många ett uppskattat inslag men tyvärr helt utanför byalagets vetskap och kon-
troll.Sillafesten blev en trevlig tillställning detta mycket tack vare lättsam bakgrundsmu-
sik, trevlig musikquiz arrangerad av Hans Ribba och generöst vinlotteri. 

Sillafesten kräver stor arbetsinsats med dubbel tältresning och tältnertagning, inköp, pla-
nering, sillstekning, m m, m m. Ett arbete som sträcker sig över tre dagar och med ar-
betsinsats av, i stort sett, samma personer varje år. 

Vid styrelsens uppföljningsdiskussion kom man fram till följande: 
 Med eget/egna tält skulle arbetsinsatsen med tält kunna halveras. Inköp av 

eget/egna tält bör därför övervägas. 
 Arbetsinsatsen vid olika byalagsarrangemang bör både minskas och fördelas 
 För att få till stånd en ”nytändning” och variation bör ett alternativ till sillafestkon-

ceptet övervägas 
  

§ 342  Badplatsen 

Badplatsen har under sommaren uppvisat ett allt annat än önskvärt tillstånd. Kritik har 
framförts av flera till kommunen men utan effekt. Frågan är om klagomålen nått rätt per-
son och om klagomålen diarieförts. Byalaget har påtalat problemen med campingen, 
som dock i viss mån skyllt på kommunen. 

Styrelsen beslöt att ånyo ta upp frågan med kommunen för att få till stånd ett bättre för-
hållande till nästa säsong. 

§ 343.  Baddäck stora hamnen 

Av tidsbrist bordlades ärendet. 

§ 344. Övrigt 

Ljusslingan till flaggstången i hamnen ska ses över och sättas upp till 1:a advent. 

§ 345. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum söndagen den 26 november 2017 kl 16.00. 
Klubbstugan reserveras av Lars Gustavsson. 



.§ 346.  Mötet avslutas 

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

 

 

....................................................................... 
Vid protokollet Carsten Andersson 

 

……………………………………………………. 
Ordförande  Ida Persson 

 

……………………………………………………. 
Justeringsman Conny Gabrielsson 

 

 

 


