
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 26 november 2017 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Hans-Inge Hansson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Ellinor Thim, Anders Appelqvist 
 
Meddelat förhinder att närvara: Per-Inge Pålsson, Annica Håkansson, Carsten Andersson, Kristina 

Wahlstedt, Conny Gabrielsson 
 

§ 347. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 348. Val av sekreterare 

Hans-Inge Hansson valdes till sekreterare. 

§ 349. Val av justerare 

Ellinor Thim valdes till att justera protokollet. 

§ 350. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 351. Föregående mötesprotokoll 

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

§ 352. Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisas. 

§ 353. Hemsidan 

Vi ber Kristina/Lars lägga in info om Nyårsgrillning den 1/1 kl. 13.00. Även info om fiber skall lägga s ut 

men först när grävningen är igång. 

§ 354. Kungsbryggan – jord 

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt på dagordningen. 

§ 355. Badplatsen – kontakter med kommunen 

Vi hoppas nu att de åtgärder som kommunen har lovat att göra och deras möte med campingen 

kommer att skapa en fin badplats till sommaren. C4 Teknik sätter ut bryggan och ev. kommer 

kommunen att kunna sända ut en grupp från anläggningsavdelningen för att röja stranden innan och 

under säsongen. Campingen har dock fortsatt huvudansvaret.  

§ 356. Fiber 

Vad vi kan bedöma så saknas nu bara godkännande från fideikommiss nämnden och sedan börjar 

grävningen omgående. En ev. sträng vinter kan dock försena projektet. Det är nu över 40 fastigheter 

anmälda.  

 



§ 357. Grillning nyårsdag 

Ida och Jesper köper in grillkol och tändvätska. Grillen tänds ca. 12.30 och starttid för grillningen är 

13.00. Info via utskick och hemsida. 

§ 358. Övrigt 

Vi beslöt att köpa in ett tält på ca. 5 * 8m.  Vanneberga IF köper också in ett tält och föreningarna kan 

låna av varandra vid aktiviteter. Vi diskuterade ev. utbildning inom hjärt och lungräddning. Hans-Inge 

kollar med tosteberga om vem som höll i deras utbildning. Vid diskutearde även vart  hjärtstartaren 

skall placeras. Vi ber i kommande utskick om tips om aktiviteter för 2018. 

§ 359. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt på dagordningen. 

§ 360. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

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

Vid protokollet Hans-Inge Hansson 

 

 

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

Ordförande Ida Persson       Justeras Ellinor Thim 


