
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 30 juni 2019 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Lars Gustafsson 
 
Övriga närvarande: Per-Inge Pålsson, Carsten Andersson, Hans-Inge Hansson, Anders 

Appelqvist,  
 
 
Meddelat förhinder att närvara: Ellinor Thim och Conny Gabrielsson 
 
  

§ 451. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 452. Val av sekreterare 

Lars Gustafsson  valdes till sekreterare. 

§ 453. Val av justerare 

Anders Appelqvist valdes till att justera protokollet. 

§ 454. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 455. Föregående mötesprotokoll 

1. Omskrivning av stadgarna. Dessa ligger nu på byalagets hemsida  

2. Strandrensningen och underhåll av Kungsbryggan. Hans-Inge informerar att ett arbetslag 

jobbade mot Fårabäck och ett annat mot Lyckeboda. Hittades mest plast och gamla 

stängselrester och det blev c:a 100 kg på varje sträcka 

3. Valborg. Efter att Hans-Inge lämnat facklorna i ett par lådor vid klubbstugan vid 17-tiden blev 

dessa stulna. Vanneberga IF räknar dock med att sponsra facklor även nästa år. Kan 

framöver behöva köpas in någon tjänst som kan leda allsången. 

4. Skyddsjakt säl och skarv. Se protokoll 14 april. Vidare undersökning bör ske. Lars får i 

uppdrag att ta fram ett utkast till ansökan om tillstånd för skyddsjakt. 

5. Motortrafiken på Bostickevägen. Se protokoll 14 april 

§ 456. Ekonomi 

36 ”familjebetalningar” – här ingår 6 ”enkla” - har kommit in på kontot. Ev. bör vi gå ut med en 

påminnelse till medlemmarna. 

Informeras att badstegen har skadats och reparering har utförts av Lars G och Jesper S. Skadan kan 

ha skett i samband med någon typ av hoppning på nedersta plattan. 

Hans-Inge ordnar en skylt med info om att bidrag gärna mottages för underhållet av Kungsbryggan. 

Denna sätts upp på Kungsbryggan. Swish nummer anges. Per-Inge informerar om att båtklubben bör 

sätta upp en likvärdig på grillplatsen i hamnen.  

 



§ 457. Hemsidan  

Inget att rapportera. 

§ 458. Grillning på Lindö den 20 juli 17.30/18.00 

Hans-Inge räknar med att kolla läget på Lindö några dagar innan 

 § 459. Grillfest 24 augusti 19.00 

Se protokoll 14 april. Tidpunkten ändras till 18.00. Flera alternativ till underhållning diskuteras. Carsten 
har ett par förslag. Vinlotteri bör ordnas liksom tidigare år. Lars kollar med Mats Nilsson. Ev. musikquiz 
om möjligt som tidigare, Ida hör med Hans Ribba. 

Hans-Inge har bra erfarenhet av grillkött från Bromölla Chark. Hans-Inge förbeställer köttet. Carsten 
förbeställer potatissallad från Mjällby (samma som i fjol). Tillkommer äpplemos blandsallad m m. Kaka 
– Ida beställer från Axelssons konditori. Tidigare år har kakan skänkts av Axelssons vilket vi är mycket 
tacksamma för. I år önskar styrelsen att byalaget betala för denna. Carsten och Ida tar med 
kaffebryggare. Per-Inge ordnar en ljusslinga samt marschaller. Anders och Hans-Inge ordnar andra 
ljuskällor också. Hans-Inge ordnar bestick från Vanneberga IF. Räknar med 90-100 personer, ev. 
sätta gräns på 90. Pris 150 kr för medlemmar och 200 för icke medlemmar. 

§ 460. Badplatsen 

Finns en del anmärkningar på skötseln bl. a högt gräs och rester av rensning av sly som ligger kvar. 
Duschen ej klar och från kommunen har påtalats flera åtgärder. Temperaturen på badvattnet kommer 
att redovisas på internet 

§ 461. Övrigt 

Nät till fotbollsmålen på badplatsen har avlämnats för 3-4 veckor sedan till campingen av Vanneberga 

IF (Hans-Inge) efter önskemål som framkom på årsmötet. Styrelsen kan konstatera att campingen inte 

har satt upp näten än.  

Diskuteras oljemålningen av Kungsbryggan och föreslås kommande onsdag (blev ej pga. vädret) 

Mats Pettersson har kommit med förslag på alternativa dagar för historisk vandring på Landön i slutet 

av juli. Styrelsen föreslår istället delning på två tillfällen någon söndag i september klockan 16.00. Ida 

återkopplar till Mats.  

§ 462. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslöt om nytt möte i början av september, Preliminärt den 8 sept. kl 1900 

§ 463. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

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

Vid protokollet Lars Gustafsson 

 

 

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

Ordförande Ida Persson       Justeras Anders Appelqvist 


