
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 28 oktober 2018 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Hans-Inge Hansson 
 
Övriga närvarande: Per-Inge Pålsson, Carsten Andersson, Lars Gustavsson, Ellinor Thim 

(§§420-426) 
 
Meddelat förhinder att närvara: Anders Appelqvist, Kristina Wahlstedt, Annica Håkansson 
 
Ej närvarande:    Conny Gabrielsson 

§ 412. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 413. Val av sekreterare 

Hans-Inge Hansson valdes till sekreterare. 

§ 414. Val av justerare 

Per-Inge Pålsson valdes till att justera protokollet. 

§ 415. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 416. Föregående mötesprotokoll 

Mötet hade inte tillgång till förra protokollet. 

§ 417. Ekonomi 

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

närvarande på dagens möte. 

§ 418. Hemsidan  

 Sidan är uppdaterad med nya bilder och aktuell för övrigt. 

§ 419. Fiber 

Enligt C4-energis senaste rapport så skall blåsningen göras nu i slutet av oktober. Hans-Inge tar 
kontakt med C4-energi för att höra vilken status det är just nu. Tidigare besked har varit att arbetet 
dröjt pga att grödor i marken har gjort att grävning inte kunnat ske på plats där blåsningen tidigare pga 
ett hinder inte har kommit igenom och därför varit i behov av åtgärd.  

 § 420. Badplatsen – möte med kommunen 

Ida mötte två representanter (Staffan Johansson och Torbjörn Fridh) från C4-teknik på plats på 
badplatsen i slutet av augusti. Även Malin Sjöstrand från campingen deltog på mötet. Ida redogjorde 
för mötet. På mötet framkom följande; det är inte tillåtet att campa på parkeringen vid badplatsen, 
camping blir det så fort exv en husbil fäller upp tak, sätter ut bord och stolar eller vidtar liknande 
åtgärd, parkeringsskylten kommer att flyttas så att den syns tydligare för besökande, övriga skyltar 
kommer också ses över vad gäller skick och placering, runt nyponbuskagen närmst dansbanan 
kommer kommunen att jämna till så att campingen framöver kan och ska underhålla runt dessa/klippa 
med gräsklipparen ända in till det som idag är ett buskage och inte bara rötter som sticker upp ur 
marken (vid dagens möte kan konstateras att detta arbete redan är utfört), kommunen tar även bort 
det gamla grillröret (även detta är redan gjort), vi har bett om att få stubbar av kommunen (om de tar 
ner träd) som kan användas som sittplatser runt det nya grillröret, ny duschanordning ska fixas och 
kommunen ska se till att den fungerar med vattentillförseln, kommunen kommer hjälpa till att sätta fler 



stolpar och byta fästena till nästa år på bryggan, även räcket på bryggan ska sitta fast ordentligt till 
nästa år vilket kommunen ska hjälpa till med, på toaletten ska kommunen sätta upp 
toalettpappershållare. Kommunen föreslår att byalaget ser över möjligheten att bygga en fast brygga. 
Kommunen ser det som positivt med en fast brygga och kan tänkas bidra till en sådan i viss mån. På 
mötet var det oklart om den gamla badstranden, dvs till vänster om bryggan om man ser ut över 
havet, ingår i skötselavtalet  som har ingåtts mellan kommunen och campingen. Representanterna 
från kommunen uppgav att om den omfattas av skötselavtalet så ska även den delen underhållas. Det 
var alltså på mötet oklart om den gamla badstranden omfatts eller inte, men oavsett vilket kunde 
kommunen konstatera att inte ens de har maskiner för att dra upp tången som ligger ute i vattnet på 
den delen av badplatsen. Stenarna och den begränsade manöverradien gör det i praktiken omöjligt. 
Efter mötet med kommunen i augusti har Ida kontrollerat skötselavtalets omfattning och ny kontakt har 
tagits med kommunen. Kommunen bekräftar på direkt fråga att även den gamla badstranden ingår i 
skötselavtalet. Kommunen uppger att även den gamla badstranden ska skötas av campingen vad 
gäller att hålla den ren och tillgänglig, tången som spolats upp på stranden och den som ligger längs 
med strandlinjen ska tas bort liksom ogräs och övrig växtlighet från strandlinjen bak till buskagekanten 
så att badstranden och gångstigen hålls ren och tillgänglig. Tången som ligger ute i havet på den 
gamla delen går det inte att göra något åt.  

Städningen av toaletterna på badplatsen togs också upp på mötet med kommunen.  

Toalettbyggnaden har under sommaren målats utvändigt och ska även ha målats invändigt (enligt 
uppgift från Malin på campingen ingick det i de uppgifter de skulle utföra efter säsongens slut) vilket 
ingen på mötet vet om så har skett.  

§ 421. Fast badbrygga badplatsen 

Ida har ansökt om bidrag från kommunens landsbygdsfond för en fast brygga på badplatsen. Hans-
Inge kommer att ansöka hos Sparbanksstiftelsen när vi har fått underlag från Anders Folkesson som 
lovat ta fram ett underlag. Mötet var överens om att det skulle vara väldigt positivt med en fast brygga 
och som om möjligt var på plats hela året.  

§ 422. Höstaktivitet 25 november 

Vi i styrelsen samlas 14.30 och aktiviteten börjar kl.15.00. Temat är att Per-Inge berättar om sina år på 

Trolle-Ljungby gods. Vi bjuder på glögg och kaffe samt någon kaka. Vi pratar även om fiber beroende 

på hur läget är där. Julbelysningen utanför klubbstugan tänds under dagen. Inget krav på anmälan. 

Ida sänder ut informationen till medlemmarna.  

§ 423. Samverkan för Hanöbukten 

Ida har sänt in en del synpunkter till gruppen ”Samverkan för Hanöbukten” inför dess första möte. 
Bland annat framfördes problem med att skarvpopulationen tycks öka drastiskt och nu håller på att ta 
död på växtligheten på två nya öar (tidigare Lägerholmen).  Lars Olin deltog på det första mötet i 
Simrishamn. Ida står som kontaktperson men har inte tidsmässigt sett möjlighet att delta på framtida 
möten med gruppen. Vi uppmanar alla inkl. oss själva att rapportera alla ev. avvikelser som vi ser i 
havet och naturen till Ida som sänder vidare. Information om detta läggs upp på vår hemsida. På 
mötet informeras om att sälen tycks komma allt närmre land. Fiskeredskap har förstörts, oklart om det 
är gjort av säl men det framstår som troligt. Observation av tumlare ska ha skett nyligen mellan 
Landön och Persaviken.   

§ 424. Övrigt 

Per-Inge påminde om städdagen i hamnen för båtklubbens medlemmar samt övriga frivilliga på 
söndag 4/11 kl. 10.00. Önskemål framförs att båtklubben i god tid inför våren säger till när städdagen 
då kommer att genomföras då det kan finnas fler än medlemmar i båtklubben som kan vara 
intresserade av att hjälpa till med att exv måla klubbstugan. Carsten önskade att Båtklubben skulle 
investera i skjutdörrar på klubbstugans gavel mot havet. Enligt Per-Inge så är idén bra men först 
måste alla klubbens pengar gå till renovering av yttre piren i hamnen vilket kostar en hel del.   

Förslag på att Ellinor hör med hennes dotter om hon kan tänka sig att ordna café i båtklubbens 
klubbstuga en gång i månaden nästa sommar.  



§ 425. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslöt om nytt möte den 25 november 2018 direkt efter aktiviteten enligt § 422. 

§ 426. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

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

Vid protokollet Hans-Inge Hansson 

 

 

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

Ordförande Ida Persson       Justeras Per-Inge Pålsson 


