
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 17 juni 2018 
 
Ordförande:  Carsten Andersson 
Sekreterare:  Per-Inge Pålsson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson,  Kristina Wahlstedt, Annica Håkansson, Anders 

Appelqvist 
 
Meddelat förhinder att närvara: Ellinor Thim, Ida Persson, Conny Gabrielsson, H-I Hansson 

§ 384. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 385 Val av sekreterare 

Per-Inge Pålsson valdes till sekreterare. 

§ 386. Val av justerare 

Anders Appelqvist valdes till att justera protokollet. 

§ 387. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 388. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna. 

§ 389. Ekonomi 

Kassören redovisade att ekonomin är god o kassabehållningen är 30.274:- 

§ 390. Hemsidan  

Uppdateras löpande, aktuellt just nu är sommarprogrammet. 

§ 391. Fiber 

Konstaterades att en schism mellan C4 Fiber o Vanneberga Vattenförening har kraftigt försenat 
färdigställandet av fiber till Landön. 

H-I Hansson meddelade per telefon att han varit i kontakt med Vanneberga Vattenförening och påtalat 
att Landöborna är de som blir lidande av att inte överenskommelse kan träffas. H-I Hansson skall ta 
kontakt med Jan Larsson C4 Fiber o höra om vi kan medverka till konfliktlösning. 

 § 392. Badplatsen 

Frågan bordlades i väntan på mer info. 

§393. Grillfesten på Lindö 21 juli 2018 

Samling 17.00 i Hamnen. Båtägare svarar för transport fram o åter. Carsten A. kollar om vi har grillkol 
o tändvätska. 

§394. Grillfest i Hamnen 25 aug 2018 

Start 19.00 o musiken (Jazz-band) startar 20.00. Anmälan krävs senast 17 aug till Ida P. 

Medlemmar 150:- , övriga 200:- för meny med grillad gris, potatis-sallad, äpplemos, sallad o bröd. 

Kaffe o kaka ( Kristina kollar med Axelssons Conditori). 



Vidare diskuterades, vinlotteri, musik-quiz. Ev. behöver vi även VIF’s party-tält. 

§ 395. Övrigt 

Kristina tog upp frågan om mobil bastu med placering vid Kungsbryggan. Kostnaden för bastun 
uppgår till ca 50.000:-. Inget beslut i frågan. 

Anders A informerade om ”Internationella Musikfestivalen” och att vi till nästa år skall försöka få till 
stånd ett framträdande på Landön i samband med skolavslutningen. 

Olika förslag på ”sen- höst” aktiviteter diskuterades. Något föredrag med braskväll. 

Carsten A lyfte frågan om infoskylt med historiska händelser i Landö-bygden.  

 

 § 396. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslöt om nytt möte (avstämningsmöte) den 12 aug 2018 kl. 17.00 i Hamnen.. 

§ 397. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

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

Vid protokollet Per-Inge Pålsson 

 

 

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

Ordförande Carsten Andersson       Justeras Anders Appelqvist 


