
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 21 februari 2016 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Ellinor Thim, Hans-Inge Hansson, Åke Lundh, Lars Gustavsson, Lars 

Olin, Annika Håkansson, Carsten Andersson, Per-Inge Pålsson,  
 
Meddelat förhinder att närvara: Jeanette Järsberg, Kristina Wahlstedt 

§ 238. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 239. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 240. Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

§ 241. Hemsidan  

Det finns inget nytt att redovisa gällande hemsidan. För intäkternas skull anser styrelsen att vi bör få 

företagsreklamen att synas snarast. 

§ 242. Fibernät  

På byastämman i Tosteberga framkom att ett första beslut om fördelning av pengarna för 

fiberdragningen kommer att komma i början av mars. På byastämman framkom även att vi nu har 

cirka 50% täckning på intresseanmälningarna på C4-energis hemsida. Vi bör så fort tillfälle ges alltid 

passa på att informera våra medlemmar och boende i området om att göra en intresseanmälan. 

§ 243. Kungsbryggan  

Hans-Inge har pratat med Anders Folkesson som är beredd att leda några av byalagets medlemmar i 

arbetet med att borra och sätta armering. Anders Folkesson ska även ta in en offert från ett bolag för 

att göra det övriga underlaget klart så att det som sedan är kvar är att sätta dit brädor. Styrelsen 

beslutar att vi kan använda våra tillgångar till detta arbete, men ska ha en buffert på 5000kronor. 

Anders Folkesson återkommer när han har fått offerten.  

Lars G har haft kontakt med Christianstads segelsällskap vilka är beredda att ställa upp med 

arbetskraft efter kunskap/förmåga om vi behöver det.  

Lars O meddelar att han kan svetsa.  

Ellinor har skrivit till Landshövding Per Westlings fond och redogjort för vad vi har använt pengarna till. 

§ 244. Renhållningen 

Kristianstads Renhållning har sänt ut ett meddelande till fastighetsägare angående tunga lock på 

slambrunnar. Meddelandet innebär att antingen måste fastighetsägaren byta locket till ett av 

lättviktsmaterial eller får fastighetsägaren betala en tilläggsavgift om 1 100 kronor per tömningstillfälle 

för att de tunga locken måste öppnas med två personal som använder lyfthjälpmedel. Renhållningen 

åberopar arbetsmiljöskäl. Per Rosenqvist har sänt över ett utkast på en skrivelse som han kommer att 

sända in till Renhållningen av vilken framgår att han motsätter sig den föreslagna tvångsåtgärden. 



Styrelsen anser att det är en bra skrivelse och instämmer i hans protest. Styrelsen beslutar att fråga 

Per R om vi för styrelsens räkning får sända in samma skrivelse samt om vi får sända ut skrivelsen till 

våra medlemmar som en mall för att lämna in enskilda protester. En fråga som möjligtvis också kan 

tillställas Renhållningen är om det inte ligger på kommunfullmäktige att fatta ett sådant beslut om 

tilläggsavgift. 

Per-Inge hör med Malmbergs vad vi skulle kunna få för mängdrabatt om varje enskild fastighetsägare 

tvingas att byta lock (om man inte vill betala en tilläggsavgift).  

På byastämman i Tosteberga framkom att Kristianstads kommun nu ska lägga en ny plan för att 

ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet. Planen ska börja gälla år 2020, men var Landön 

skulle kunna hamna tidsmässigt i den planen vet kommunen alltså inte för närvarande.  

§ 245. Boka datum – förstudie Hanöbukten 

Styrelsen beslutar att informationstillfället ska ske direkt efter årsmötet, se § 246. Ellinor ska prata 

med informatören och be henne att korta ner den allmänna informationen till cirka 30-45 minuter. 

Därefter kan de som vill stanna och delta i rundabordssamtal.  

§ 246. Årsmöte 

Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas den 19 mars klockan 10.00 i klubbstugan. Lars G bokar 

lokalen. De som är med på mötet meddelar att de är intresserade av att fortsätta sitt uppdrag även 

kommande år, vilket Ida ska meddela valberedningen. Ellinor har tidigare meddelat att hon inte vill 

vara ordförande kommande år. På årsmötet kommer polis Jan Borgström att informera om 

grannsamverkan. I samband med kallelsen ber vi våra medlemmar att komma med förslag på 

aktiviteter under kommande år.  

§ 247. Övrigt  

Lars O vill ha kallelse till mötena via sms.  

Valborg. Samling 20.00, fackeltåget går 20.30. Lars O tänder brasan 19.30. Hans-Inge meddelar att 

Vanneberga IF bidrar med facklor. Styrelsen beslutar att vi ska sälja facklorna genom att be köparna 

att lägga ett valfritt bidrag till Kungsbryggan. Styrelsens förslag är att vi försöker hålla ihop fackeltåget 

bättre än i fjol samt att vi när vi är framme på campingen först sjunger och håller tal och att korven 

först därefter börjar att serveras. Hans-Inge skänker glögg. Åke leder sången. Ida tar kontakt med 

campingarrendatorn och campingföreningen. Ida frågar dem särskilt om det finns någon som kan hålla 

ett traditionellt tal och om vi kan få tillåtelse att samla in pengar till Kungsbryggan i samband med 

korvgrillningen. 

Hans-Inge ska höra med Minnas chokladstudio om en aktivitet till hösten. 

Musikfestivalen sker den 10 juni. Styrelsen beslutar att Anders håller i detta evenemang samt att vi om 

möjligt håller evenemanget vid klubbstugan. Lars G bokar klubbstugan.  

Lindögrillningen sker den 5 augusti och sillakvällen den 27 augusti. 

Lars O föreslår att vi kan arrangera en danskväll på dansbanan ihop med campingföreningen. 

Styrelsen beslutar att ta kontakt med campingföreningens ordförande för att se om de är intresserade 

av detta cirka 2 veckor in i juli, vilket kan kombineras med exempelvis grillad gris.  

Förslag förs fram att vi kanske kan ordna en rundvandring med Kristians Gärdsborn. 

Lars O ser om det finns möjlighet att ordna en vandring ner mot Persaviken för att titta på växtlighet 

eller fåglar.  



Lars G tar upp det faktum att vägen ner till Landön är i dåligt skick vad gäller asfalten. Per-Inge 

meddelar att han för byalagets och båtklubbens räkning ska ringa Trafikverket och ta upp denna fråga.  

Lars O meddelar att han gärna vill fräscha upp Landöskylten vilket styrelsen ställer sig positiv till.  

§ 248. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Anders Appelqvist (Ordförande) 

 

 


