
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 17 augusti 2014 
 
Ordförande:  Ellinor Thim 
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist (4, 8-12 §§), Hans-Inge Hansson, Hans Ribba, Lars 

Olin, Per-Inge Pålsson, Jeanette Järsberg, Lars Gustavsson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Göran Samuelsson 
 
Ej närvarande:  Jörgen Andersson 
 

§ 128. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 129. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

Beträffande föregående protokoll så konstaterar styrelsen att grillningen på Lindö var mycket 

uppskattad. Styrelsen föreslår att grillningen på Lindö blir en punkt på agendan även kommande år. 

Styrelsen beslutar att Per-Inge ska ta kontakt med Christianstads segelsällskap för att höra om vi ska 

ordna en gemensam Lindöröjning i höst.  

§ 130. Ekonomiredovisning 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

§ 131. Hemsidan 

Hemsidans status redovisas. Denna punkt på dagordningen togs upp efter § 137 i avvaktan på att 

Anders skulle komma till mötet.  

§ 132 Naturum – nytt datum  

Per-Inge undersöker om det är möjligt att genomföra aktiviteten den 23 november 14.00 

§ 133. Informationsmontrar  

Lars O har strax före mötet per epost sänt ut ett förslag på informationstext som han i sin tur har fått 

sig tillsänd. De i styrelsen som har tagit del av informationen anser att texten är bra, men att det gärna 

får framkomma mer information om enskilda fågelarter. 

§ 134. Kungsbryggan 

Per-Inge har fått en offert på projektet. Det som ingår i offerten är att lägga iordning stenarna så att det 

blir en rak kant igen samt att påla fast nytt trä runt två av bryggans sidor. Beräknad kostnad för detta 

är ca 30 000kronor ex moms. Utöver detta tillkommer sedan kostnad för att uppföra en träbrygga runt 

en del av Kungsbryggan för att möjliggöra tilläggning av båtar. Beräknad totalkostnad är cirka 60 

000kronor ex moms. Styrelsen beslutar att utarbeta ett underlag som vi kan använda oss av för att 

ansöka om medel för detta projekt via exempelvis olika stiftelser. I underlaget ska ingå en skiss över 

hur vi vill att bryggan ska se ut och denna skiss ska Per-Inge försöka ordna via en kontakt han har. 

Lars G ska ta fram foto på hur Kungsbryggan har sett ut. Hans-Inge ska prata med Yvonne Kievad om 

vilka möjligheter hon känner till att ansöka om finansiering. Styrelsen beslutar även att Hans-Inge ska 

ansöka om finansiering via Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 och Sparbanken 1826.  



 

§ 135. Sillakväll/musikquiz 

Styrelsen beslutar om praktiska frågor inför denna aktivitet. 

Styrelsen beslutar, med beaktande av att vi har fått in fler anmälningar än beräknat, att sänka avgiften 

till 100 kronor per person för medlemmar och till 120kronor för de som inte är medlemmar. Styrelsen 

anser dock att det är angeläget att vi på alla tänkbara sätt försöker utöka kassan för att finansiera 

projektet med Kungsbryggan.  

§ 136. Signalflaggor 

Styrelsen beslutar att skjuta denna fråga på framtiden då vi anser att så mycket pengar som möjligt 

bör samlas ihop för projektet med Kungsbryggan.  

§ 137. Övrigt 

Styrelsen diskuterar grannsamverkan. Styrelsen konstaterar att det finns personer på Landön som 

dagligen gör kontrollrundor. Detta är positivt sett ur ett grannsamverkansperspektiv och det kan finnas 

anledning att i framtiden ta upp frågan om vi ska ha en mer organiserad grannsamverkan på Landön. 

Per-Inge meddelar att reflexvästarna kommer att vara klara till sillakvällen. 

Per-Inge tar åter upp frågan om bredband. Styrelsen beslutar att Per-Inge ska kontakta Telarco igen 

och eventuellt be dem komma hit för ett informationsmöte.   

 

§ 138 Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 28 september 18.00 i klubbstugan i hamnen. 

 

§ 139 Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 


