
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag den 22 mars 2015 
 
Ordförande:  Ellinor Thim   
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Hans-Inge Hansson, Lars Gustavsson, Hans Ribba, 

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

§ 174. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 175. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 176. Ekonomiredovisning 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

§ 177. Hemsidan  

Det finns inget nytt att redovisa gällande hemsidan.  

§ 178. Kungsbryggan 

Christianstads segelsällskap har meddelat att de avser att lägga en del pengar på att renovera på 

Lindö bland annat bänkar och bryggor. Styrelsen har varit i kontakt med segelsällskapet för att höra 

om det går att få ekonomisk eller arbetsmässig hjälp med renoveringen av Kungsbryggan. 

Segelsällskapet ska återkomma med besked. Flera av byalagets medlemmar använder Lindö som 

utflyktsmål. Eftersom segelsällskapet lägger resurser på Lindö som även vi har nytta av så anser 

styrelsen att vi ska ”återgälda” detta genom att möjliggöra för segelsällskapets båtar att angöra 

Kungsbryggan.  

Styrelsen har tagit en inledande kontakt med Kristianstads kommun för att höra om det går att få hjälp 

med renoveringen.  

Optimera i Kristianstad har lovat att sälja brädor med mera till inköpspris och därigenom sponsra 

renoveringen av Kungsbryggan.  

Styrelsen beslutar att Ida ansöker om de tillstånd som behövs för att bygga träbryggan.  

§ 179. Naturum – sammankoppling Landön 

Göran har meddelat att han inte har fått något besked från Patrick Olofsson.  

§ 180. Informationsskyltar 

Lars Olin informerar övriga i styrelsen om att han under kommande vecka ska arbeta med detta 

projekt. 

§ 181. Valborg 

Campingen kommer att bjuda på korv och läsk precis som i fjol.  



Styrelsen beslutar att vi ska sälja facklor. Alla intäkter ska gå till renoveringen av Kungsbryggan. Vi 

kommer därför säga att vi säljer facklorna för ett minimumpris om 20 kronor men att man gärna får 

betala en högre summa. Vanneberga IF bidrar med facklorna.  

Styrelsen beslutar att vi ska bjuda på glögg. Hans-Inge skänker glöggen till byalaget.  

Styrelsen beslutar att samling ska ske 20.00 vid klubbstugan i hamnen och att fackeltåget sedan går 

klockan 20.30. 

§ 182. Övrigt 

Styrelsen beslutar om följande preliminära aktiviteter. 

Musikfestival 12 juni.  

Cykling till Trolle Ljungby slott, rundvandring på gården samt besök på Charlies brygghus 27 juni. Per-

Inge ska återkomma med prisuppgifter.  

Grillning på Lindö 31 juli. 

Besök i Tosteberga i samband med en av Tosteberga byalags aktiviteter. 

Sillafest 14 eller 21 augusti. Hans-Inge ska kontakta Hånsa för att höra om han har möjlighet att 

komma och underhålla. 

Styrelsen beslutar att höra med årsmötet om förslag på en lämplig höstaktivitet. 

§ 183. Datum för nästa möte 

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt på dagordningen till den nya styrelsen att besluta om.  

§ 184. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 


