
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 27 oktober 2013 
 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Hans-Inge Hansson, Hans Ribba, Lars Olin, Jeanette 

Järsberg Per-Inge Pålsson, Annika Carlsson, Göran Samuelsson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Kerstin Rydberg, Ellinor Thim, Jörgen Andersson 
 

§ 54. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. Styrelsen tackar Monica Welin som bjuder på goda kanelbullar som 

styrelsen hugger in på i samband med mötets öppnande! 

§ 55. Föregående protokoll 

Föregående protokoll är inte justerat.  

§ 56. Kura/skymningskväll – Patrik Olofsson 

Göran har varit i kontakt med Patrik Olofsson som är villig att hålla ett föredrag i början av december. 

Styrelsen beslutar att fördraget ska hållas den 1 december klockan 18.00 i klubbstugan. I samband 

med detta ska vi även inviga den julljusslinga till flaggstången som har köpts in av byalaget. Hans-

Inge ordnar glögg och bjuder in Trolle-Ljungby filmklubb.  

Eftersom styrelsen förmodar ett mycket stort deltagande vid detta föredrag, beslutar styrelsen att det 

är i första hand enbart medlemmar i byalaget som får delta. Föranmälan krävs således. Finns det 

platser kvar två veckor innan föreläsningen, kommer dessa platser att erbjudas till icke medlemmar. 

Göran återkommer med den exakta ersättningen som Patrick Olofsson begär. Byalaget beslutar att 

evenemanget ska vara gratis för byalagets medlemmar.  

§ 57. Kvällstaxi 

Anders berättar att det är svårt att få klarhet i vad som faktiskt gäller angående 

kvällstaxi/anslutningstrafik. Anders berättar vidare att Skånetrafiken har information på sin hemsida 

om ”Buss ut i naturen”. Byalaget tycker att det i framtiden kan vara intressant att få med Landön som 

en sådan destination något år. Byalaget beslutar att återkomma till denna punkt i framtiden, då vi 

förhoppningsvis har fått på plats de önskade montrarna med information om djur och växtliv på 

Landön. 

§ 58. Kristianstad 400 år – Mats Pettersson 

Hans har pratat med Mats P som är positiv till att i samband med jubileet hålla ett föredrag med exv 

titeln ”Här skulle Kristianstad ha legat”. Vid förra mötet beslutades att Ellinor skulle kontrollera om vi 

har möjlighet att få med detta evenemang i det programblad som ska ges ut av Kristianstads kommun. 

Då Ellinor inte närvarar vid aktuellt möte beslutar styrelsen att Ida ska kontrollera med Ellinor vad hon 

har fått för information och protokollföra detta.  

Styrelsen överväger att eventuellt be Mats P berätta om Kristianstads jubileum på byalagets årsmöte. 

Styrelsen beslutar att återkomma till detta vid ett senare möte. 

 



 

Ellinor har efter mötet meddelat att hon har varit i kontakt med kommunen och fått information om vad 

vi behöver göra och inom vilken tid. Senast den siste november behöver vi ge in visst material om 

vilken händelse/händelser vi vill marknadsföra, en kort rubrik och gärna något foto. Vi har möjlighet att 

marknadsföra även andra evenemang under året. Ellinor har sänt ut denna information till styrelsen för 

diskussion på nästa möte. 

§ 59. Synpunkter - campingverksamheten 

Styrelsen beslutar att gå igenom övriga punkter på dagordningen innan denna punkt behandlas på 

mötet. 

§ 60. Skrivelse – insänd till Länsstyrelsen 

I samband med att styrelsen sände in det ”öppna brevet” gällande den nyligen meddelade domen om 

strandskyddsdispensen för campingen, gavs styrelsens medlemmar möjlighet att reservera sig mot 

den insända skrivelsen. Följande personer har meddelat styrelsen att de reserverar sig mot skrivelsen; 

Kerstin Rydberg, Jörgen Andersson och Annika Carlsson. 

§ 61. Ekonomiredovisning 

Hans informerar styrelsen om att han inte har något nytt att berätta. Hans förtydligar igen att vi enbart 

ska redovisa det som ligger utanför styrelsemötena, då ersättning ges enbart till det som är 

projektrelaterat. Hans påminner även om att redovisa tiden som lades på projektet att rensa på Lindö. 

Styrelsen beslutar även att Anders A ska lägga upp redovisningsblanketten på byalagets hemsida.  

§ 61. Övrigt 

Ven – Med på resan till Ven var Lars G, Hans-Inge, Hans, Ellinor och Yvonne Kievad. Deltagarna som 

var med berättar för styrelsen om resan och den information som de fick. Styrelsen beslutar att be 

Yvonne skriva en rapport som vi sedan kan lägga upp på vår hemsida.  

Naturum utflykt – Per-Inge har talat med personal på Naturum som informerar att de debiterar 1500kr 

för ett föredrag med max 60 deltagare. Föredrag kan hållas vardagar efter 17.00. Föredraget kan av 

byalaget kombineras med bussresa dit och eventuellt buffe på Kvarnen efter föredraget. Styrelsen 

beslutar att lämplig tidpunkt för evenemanget är en torsdag i februari och att styrelsen ska återkomma 

till denna punkt vid ett senare styrelsemöte.  

Förarintyg för båtar – Per Nolborn från Christianstads segelsällskap kan hålla en sådan kurs för de 

som är intresserade. Detta sker då till självkostnadspris. Per-Inge återkommer med mer information. 

Styrelsen konstaterar att intresse finns för att ordna en sådan studiecirkel.  

Lindöröjningen  - runt 30 personer deltog vilket var mycket positivt. Segelsällskapet ska titta på en 

flytbrygga för att lägga utanför Svantes brygga.  

Lars G informerar om att det är byastämma i Vanneberga den 21 november 18.30. 

Roland Brandt har tagit fram underlag till en ”ortsskylt”. Anders A ska kontrollera med en kontakt till 

honom som eventuellt kan ordna texten på skylten. Styrelsen föreslår texten ”Välkomna till 

Landöbygden” och på baksidan ”På återseende” samt att den bör placeras efter Kungsbackaferet. Ida 

ska kontrollera vilka tillstånd som behövs för att placera en sådan skylt i anslutning till väg.  

Kungsbryggan – Per-Inge ska prata med kontaktpersonen i veckan som kommer. 



Lars O – föreslår att styrelsen på årsötet ska presentera vad byalaget ska ha för aktiviteter under år 

2014. Detta beslutar styrelsen att återkomma till på mötet i januari. 

§ 62. Synpunkter – campingverksamheten 

Av Länsstyrelsens överklagan framgår det av bilagorna att Länsstyrelsen i förhållande till befintlig 

verksamhet vill krympa campingområdet ytterligare, med hänvisning till allmänhetens tillträde. Detta 

innebär bland annat att ett bredare område både norrut och söderut mot angränsande fastigheter inte 

får användas för uppställning av husvagnar och på samma sätt förhåller det sig med ett ännu bredare 

område längs med strandlinjen dvs utöver den gräns staketet markerar idag. Mot norr, i direkt 

anslutning till kohagen, får husvagnar inte heller ställas upp på ett större område. Styrelsen diskuterar 

bland annat varför Länsstyrelsen vill göra det norra området mot kohagen ytterligare tillgängligt för 

allmänheten, då detta område inte framstår som det mest naturliga för allmänheten att besöka om 

man vill bada etc. Styrelsens beslutar att återkomma till denna punkt när beslut har tagits om 

Länsstyrelsen får prövningstillstånd eller ej.  

§ 63. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 24 november 16.00 i klubbstugan. 

 

 

 

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Anders Appelqvist (Ordförande) 


