
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag den 21 juni 2015 
 
Ordförande:  Ellinor Thim,   
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Kristina Wahlstedt, Hans-Inge Hansson, Annika 

Håkansson, Lars Gustavsson, Carsten Andersson, Per-Inge Pålsson, 
Åke Lund, Lars Olin 

 
Meddelat förhinder närvaro: Jeanette Järsberg  
 
 

§ 204. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 205. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Göran Samuelsson har meddelat att han ska återkomma med information angående 

sammankopplingen med Naturum. Lars G ska höra med Göran Samuelsson igen. 

Till musikfestivalen kom cirka 80 personer.  

Vi har fått klartecken av Christianstads segelsällskap att åka ut med byalaget och grilla på Lindö. 

Styrelsen beslutar att avvakta något med uppsättning av skylt gällande motorfordonstrafik förbjuden 

på vägen ner till Kungsbryggan. Vi avvaktar och ser först om det blir mer trafik eller inte på grund av 

renoveringen av Kungsbryggan. 

Bobby Bengtsson C4energi har meddelat att det inte går att skilja Landön och Tosteberga åt vad 

gäller fiberutbyggnaden. 

Vi har inte fått in förslag på höstaktivitet från våra medlemmar.  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 206. Hemsidan 

Jeanette och Anders ansvarar för hemsidan. Lars G och Ida har också inloggningsuppgifter. Vi har 

sponsorer på väg in. Anders kommer att titta på hemsidan inom kort.  

§ 207. Ekonomi  

Åke ska lämna in vår deklaration. Styrelsen beslutar att Åke ska ansöka hos Skatteverket om 

deklarationsbefrielse.  

För framtida ändring av kassör för byalaget är det viktigt att gå igenom för honom/henne vad som 

ingår i arbetsuppgiften och vad som har hänt historiskt sett. Styrelsen har tidigare arbetat som så att 

det ingår i kassörens uppdrag att bevaka/uppdatera medlemsförteckningen utifrån vilka som betalar 

medlemsavgift. Ingen förändring av denna arbetsuppgift för kassören är aktuell i dagsläget. 

Åke, Ellinor och Ida berättar att det är problem med att få banken att ändra uppgifterna gällande vilka 

som har mandat att sköta bankärenden för byalagets räkning. Problemet är fortfarande inte löst. Åke 

ska åka in på banken i veckan och försöka få det löst.  



 

§ 208. Kungsbryggan 

Vi har nu fått de stora stenarna på plats. Marknivån har sedan fyllts ut/jämnats ut med stenkross av 

grövre storlek. Trolle Ljungby gods har sponsrat med viss arbetskraft samt stenkrossen.  

Styrelsen beslutar att Hans-Inge ska höra sig för vad det kostar materialmässigt att göra ett däck på 

norrsidan.  

Vi har även fått förslag från medlem i byalaget att anordna en insamling av pengar till projektet med 

Kungsbryggan, förslagsvis 500 kronor för de som vill.  

Styrelsen konstaterar att om vi kan sätta ihop trämaterialet själva så sparar vi en hel del pengar. 

Styrelsen resonerar utifrån om vi behåller en buffert om 10 000kronor så kan vi använda upp resten av 

behållningen på banken till projektet.  

Styrelsen beslutar att gå ner till Kungsbryggan efter mötet för att diskutera hur vi går vidare.  

________________ 

På grund av hällande ihållande regn kunde styrelsen inte gå ner till Kungsbryggan efter mötet. Per-

Inge meddelar att han kan ordna jord via Trolle Ljungby gods till att lägga ovanpå stenkrossen. 

Förslag framförs att vi kan placera ut betongfundamenten, som just nu är ställda åt sidan, i en ring så 

att de kan användas till sittplatser samt att eventuellt köpa ett cementrör till grillplats. 

________________ 

§ 209. Fibernät 

Idag är det 29 stycken anmälda fastigheter i hela området inklusive Tosteberga. Utdelningen av 

informationsmaterialet har inte gett någon märkbar effekt. Styrelsen kan konstatera att några har haft 

problem med intresseanmälan på så sätt att de har fått anmäla sig två gånger. Styrelsen beslutar att 

sända ut information om detta till våra medlemmar samt att poängtera ännu en gång att anmälan inte 

är bindande. Styrelsen anser att bäst effekt får vi troligtvis om vi tar personlig kontakt med de som kan 

tänka sig vara intresserade.  

Vid en översyn av adresslistan som vi fått av Bobby Bengtsson C4energi kan styrelsen konstatera att 

vissa adresser inte bör finnas med på listan. Hans-Inge ska ta kontakt med Bobby Bengtsson för att 

försöka få detta rättat.  

§ 210. Informationsskyltar 

Inget nytt på agendan. Lars Olin meddelar att vi kan skjuta upp detta projekt till 2016 då han är 

upptagen med privata göromål. Styrelsen anser att detta är rimligt eftersom det är Lars Olins projekt.  

§ 211. Aktiviteter 

Styrelsen beslutar om följande aktiviteter och arbetsuppgifter. 

Charlis brygghus den 5 september, pris 150 kronor per person, öl-provning XL (öl och tilltugg), 

samling med cykel i hamnen klockan 14.15. Aktiviteten börjar klockan 15.00 i Trolle Ljungby. Anmälan 

senast den 1 september. Betalning sker på plats. 

 

 



Grillkväll på Lindö den 18 juli. Klockan 17.30 samlas vi i hamnen. Aktiviteten börjar klockan 18.00 på 

Lindö. Hans-Inge fixar grillkol och tändvätska. Vi samlas för städning dagen innan klockan 10.00. 

Hans-Inge, Carsten, Åke och Lars G meddelar att de tänker närvara vid städningen.  

Sillafest med musikquiz den 7 augusti klockan 19.00. 100 kronor i avgift. Styrelsen samlas 17.00 

dagen innan för att resa tält med mera. Kaka – Kristina ska ta kontakt med Jeanette och Maritta 

Gustavsson. Ellinor – gör sås, köper persilja och hackar lök. Per-Inge ordnar lökarna till Ellinor. Annika 

handlar allt utom sill och kavring (Ida och Ellinor återkommer med en inköpslista). Lars O ansvarar för 

att tält, bord, stolar och stekbord är på plats (inkluderar att säga till vilken hjälp han behöver av övriga). 

Steka sill – Jesper Stensson och Lars G. Köpa sill och kavring – Jesper Stensson och Ida. Förrbereda 

sillen – Anders och Ida. Prisbord – Hans-Inge och Per-Inge. Per-Inge pratar med Mats Nilsson om att 

ordna ett vinlotteri. Ida ordnar spellista. Anders ordnar förstärkare. Per-Inge köper 25 stycken 

marschaller.  

Båtfärd till Tosteberga. Tunnbybälgarna spelar den 23 juli klockan 19.00. Vi samlas klockan 18.00 i 

Landöns hamn.  

Kristina ska ta kontakt med naturfotografen för att förslagsvis komma en söndag i oktober eller 

november och tala om orkidéer. 

Styrelsen beslutar att informera byalagets medlemmar om att det anordnas en Rock´n Roll kväll i 

Gullbergs lada den 22 juli.  

§ 212. Regler för Landöns byalags styrelsearbete 

Styrelsen beslutade under år 2014 ”Regler för Landöns byalags styrelsearbete”. Dessa regler har 

delats ut inför mötet till alla nuvarande styrelsemedlemmar. 

Med anledning av en inträffad incident under midsommarhelgen mellan styrelsemedlem och 

medlemmar från byalaget påpekas att vi som styrelsemedlemmar givetvis även ska visa ett 

respektfullt beteende gentemot våra medlemmar och andra. Även om incidenten inte rör byalagets 

arbete så har vi såsom utsedda av våra medlemmar att föregå med gott exempel.  

§ 213. Övrigt 

Åke påpekar att han vill ha en separat inloggningsdosa till internetbanken för byalagets räkning. 

Övriga styrelsemedlemmar instämmer med i Åke i hans resonemang. Styrelsen har aldrig tagit något 

beslut att de behöriga ska använda sina privata inloggningsdosor utan det är banken som per 

automatik förutsätter att man använder sin privata inloggningsdosa.  

Inför framtida möten och aktiviteter måste styrelsen vara mer noga med att städa klubbstugan efter 

användning liksom att städa undan våra saker. Styrelsen beslutar att köpa in 2 större plastlådor där vi 

kan förvara överblivet material efter våra aktiviteter, förslagsvis i förrådet. 

Styrelsen hör även med ordförande för Landöns båt- och fiskeklubb om det finns möjlighet för 

byalaget att få en egen nyckel till klubbstugan och förrådet.  

Styrelsen beslutar att skänka våra marschallhållare till Landöns båt- och fiskeklubb mot att vi får 

använda dessa vid våra aktiviteter.  

Styrelsen beslutar att Lars G framöver ansvarar för att klubbstugan bokas vid våra mötestillfällen och 

vid våra aktiviteter.  

 

 



§ 214. Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 23 augusti klockan 17.00 i klubbstugan i hamnen. 

§ 215. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 


