
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 31 juli 2016 
 
Ordförande:  Carsten Andersson 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Åke Lundh, Anders Appelqvist, Lars Gustavsson, Per-Inge Pålsson, 

Annika Carlsson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Hans-Inge Hansson, Ellinor Thim, Jeanette Järsberg, Kristina 
Wahlstedt 
 

Ej närvarande: Lars Olin 

§ 271. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 272. Val av justerare  

Annica Håkansson väljs att justera protokollet. 

§ 273. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 274. Föregående mötes protokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 275. Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisas. Styrelsen beslutar att reglera samtliga skulder för 

renoveringen av Kungsbryggan, vilket inkluderar utlägg som styrelsemedlem har gjort.  

Följande medlemmar i byalaget har bidragit ekonomiskt till inköp av badstege till Kungsbryggan; Jan 

Borgström 2500 kronor, Lars Olin 200 kronor, Kristina och Lars Wahlstedt 2000 kronor, Jörgen och 

Christel Knutsson med familjer 2000 kronor samt familjen Nyholm 600 kronor. Trolle Ljungby AB har 

utöver tidigare insatser även betalat delar av materialet från Optimera (12000 kronor).  

§ 276. Hemsidan  

Kristina har efterfrågat material att lägga upp på hemsidan. Sten Knutsson har lämnat över artiklar om 

Kungsbryggan publicerade i Christianstads Segelsällskaps tidning, som kan läggas upp på hemsidan 

samt sättas upp vid Kungsbryggan. Carsten scannar in artiklarna och sänder över till Kristina. 

Ida hör med Lars Wahlstedt vilket underlag som ska sända över för att företag ska kunna få sin logga 

på hemsidan (sponsring).   

§ 277. Utestående ärenden 

Per-Inge informerar om att Skanska har varit ute och förberett för ny asfaltering av Landövägen 

(osäkert varifrån man startar renoveringen av vägen västerifrån sett). Även parkeringen vid hamnen 

och vändplatsen vid klubbstugan kommer att asfalteras och detta betalas av Landöns båt & 

sportfiskeklubb.  

  



§ 278. Kungsbryggan 

Styrelsen beslutar att låta Christianstads Segelsällskap ordna eventuell akterförtöjning. Styrelsen 

anser att det är viktigt att båtar inte blockerar för badande mer än tillfälligtvis. Uppstår problem med att 

båtar ligger förtöjda vid bryggan längre perioder anser styrelsen att åtgärder bör vidtas för att 

motverka detta.  

Styrelsen beslutar att Per-Inge köper in 5 stycken pollare från Biltema (större modell för 269 kronor 

stycket).  

Jesper Stensson har erbjudit sig att skänka begagnad marksten. Styrelsen beslutar att markstenen 

ska placeras ut på Kungsbryggan för att göra denna mer lättillgänglig för bland annat handikappade. 

Per-Inge ordnar ner sättsand.  

§ 279. Aktiviteter i byalagets regi 

§ 279.1. Invigning av Kungsbryggan (5/8) 

Styrelsen beslutar att invigningen sker klockan 17.00 samt att Carsten inleder och sedan lämnar över 

ordet till Mats Pettersson. Carsten ordnar band att klippa vid invigningen.  

§ 279.2. Grillning på Lindö (5/8) 

Styrelsen beslutar att vi i år endast behöver städa av själva grillplatsen på Lindö inför aktiviteten. Vi 

ska be alla att ta med stol/sittunderlag. 

§ 279.3. Sillafesten 

Hans Ribba har erbjudit sig att göra en Musik quiz även i år.  

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifter inför den aktuella aktiviteten.  

Styrelsen beslutar att vi samlas klockan 17.00 dagen innan sillafesten för att resa tältet med mera 

samt att vi samlas dagen efter klockan 10.00 för städning.  

§ 280. Övriga ärenden 

Styrelsen beslutar att bjuda in Malin Sjöstrand (campingarrendatorn) till nästa styrelsemöte för 

diskussion kring badplatsen och badbryggan. Malin Sjöstrand har informerat Ida om att kommunen 

kommer att lägga ut sand på badplatsen inom kort.  

Medlem i byalaget som ej har epostadress har bett om att information om kommande aktiviteter sätts 

upp på anslagstavlan i hamnen. Styrelsen konstaterar att sådan information normalt brukar sättas upp 

inför kommande aktiviteter som arrangeras av byalaget.  

Styrelsen beslutar att protokollföra att beslut har tagits per capsulam om inköp av badstege till 

Kungsbryggan.  

§ 281. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt på dagordningen.  

 

 



§ 282. Mötets avslutande 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

 

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

Vid protokollet Ida Persson 

 

 

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

Ordförande Carsten Andersson                      Justeras Annika Håkansson  

 

 


