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Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 6 juni 2016 
 

Ordförande:  Carsten Andersson 
Sekreterare:  Lars Gustafsson 
 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Hans-Inge Hansson, Annika Håkansson, 

Jeanette Järsberg , Lars Olin,  Ida Persson, Per-Inge Pålsson, 
Kristina Wahlstedt 

 
Ej närvarande:  Ellinor Thim, Åke Lundh 

§ 259.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 260. Val av justerare av protokollet 

Lars Olin väljs att justera dagens protokoll 

§ 261. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 262.  Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

Informationspunkter 

§ 263.  Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. Helt aktuella uppgifter finns inte tillgängliga. 

Bidrag från Sparbankstiftelsen lär vara bokade på föreningens konto. Intäkterna från 

Valborgsfirandet är drygt 4000 kr. Kostnaderna för borrningar vid Kungsbryggan är drygt 

26000 kr. En del ytterligare kostnader är ännu ej betalda. Protokoll som redovisar behörig 

firmatecknare för byalaget skall sändas in till banken 

Hittills har 70  medlemsavgifter betalats för året. Jörgen och Christel Knutsson har erbjudit 

sig att sponsra med 2000 kr om badstege byggs vi Kungsbryggan. 

 

§ 264.  Hemsidan  

Kristina W informerar att Lars W har aktualiserat hemsidan. Förslag att ”Just nu” -sidan bör 

kompletteras med att äldre material flyttas till en arkivsida, exempelvis  kan äldre uppgifter 

om campingen flyttas dit. Uppgifterna om att sponsring mottas bör aktualiseras. Förslag om 

kostnad för införande av annons på hemsidan per år om 1000 kr godkänns av styrelsen och 

att kostnaden för detta första året 2016 skall gälla för resten av 2016 samt 2017. Exempel på 

fakturamall sänds av Per-Inge till Ida. Det var OK bland närvarande att telefonnummer togs 

in på hemsidan. 
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§ 265. Utestående ärenden  

Lars Olin har undersökt förslaget om naturvandring och har varit i kontakt med Hans Cronert. 

Olin har ett förslag till alternativ aktivitet att byalaget i stället skall ordna  en rensning i 

naturen på öarna. Han har varit på besök på bl a Brödjeholm och ön är full av plastrester. Vi 

skulle kunna åka ut till flera öar med flera olika båtar för att rensa bort främst plastskräp. 

Förslaget godtas av styrelsen. 

 

Beslutspunkter övriga 

§ 266.  Kungsbryggan  

Inför  invigningen skall styrelsen undersöka med Mats Pettersson om han kan kåsera om 

Kungsbryggan. 

En första arbetsdag avseende bryggbygge planeras till söndagen den 19/6. Villkoras av att 

material kan vara på plats då. Arbetsdag nr 2 planeras till den 2-3 juli. Förslag till start lördag 

2/7 kl 10. 

Spikmaskin jämte ammunition räknar vi med kan lånas från Lars (Kiaby Bygg o Plåt).  

Vi  lämnar snarast in förfrågan hos Optimera för priser på det material vi behöver. 

Säkerhetsfrågor: Sammanfattning 

Förbudsskyltar t ex dykning i vissa riktningar och badning på egen risk kommer att sättas 

upp. Styrelsen avvaktar med frågor om restriktioner för utövande av fiske. 

Livbojar skall ordnas. Två nya bojar beställs. Per-Inge skall snarast ordna varningsband vid 

arbetsplatsen. Beslutas att vägskylt skall sättas vid anslutning till Landövägen för att minska 

trafik med motorfordon till bryggan. 

Uppsättning av räcke runt bryggan: 

Lars Olin har begärt att styrelsen speciellt skall behandla frågan om att sätta upp räcken runt 

bryggan för att förhindra olyckor. Hans son har en kompis som för tio år sedan dök på grunt 

vattenområde och skadade sig så att han fortfarande är förlamad från midjan och neråt. Olin 

är inte beredd att arbeta på bryggan om inte denna frågan ordnas. Den allmänna meningen i 

styrelsen är att ett räcke kan i stället bidra till skador genom att räcket utnyttjas för hopp i 

sjön  och att skyltar på stolpe skall sättas upp som varning. Styrelsen beslutar att för 

närvarande inte sätta upp några räcken. Lars Olin reserverar sig mot beslutet. 

Styrelsen beslutar att avvakta med inköp av pollare och ringar till senare. 

§ 267.  Aktiviteter i byalagets regi 

Musikfestivalen 17 juni är inställd. 

Den 30/6 har campingen grillad gris. Beslutas att byalaget inte skall delta som organisatör. 
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Sillafesten kan nu genomföras den 26/8 som tidigare var planerat. Bokningen av klubbstugan 

har tidigare inte kunnat ske eftersom lokalen då var upptagen. 

Bokning av besök 23/10 hos Minnas chokladstudio kl 15.00 är klart. 

§ 268  Övriga ärenden 

Lars Olin informerar om mötet på Krinova om samverkan för Hanöbukten med forskaren 

Jenny Larsson. Förre campingarrendatorn  Jörgen Nilsson hade närvarit liksom Mats 

Pettersson från Dala. Mötet hade varit välbesökt och det hade varit ett bra och informativt 

möte. Bl a hade utloppstuben från Nymölla diskuterats 

Överblivna betongsäcken tas om hand av Lars G och Jesper Stensson. 

Ida informerar om att man väntar på tillstånd att få tillföra sand på badplatsen. Kommunen 

ansöker om tillståndet. Campingen har uppgift att sköta och ta bort besvärande buskage 

öster om badplatsen 

§ 269.  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte  bestäms till söndagen den 31 juli kl 1700. Om möjligt i Klubbstugan. 

.§ 270.  Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande för dagens möte och förklarar mötet avslutat.  

 

 

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

Vid protokollet Lars Gustafsson 

 

……………………………………………………. ……………………………………………. 

Ordförande Carsten Andersson  Justeras Lars Olin 

 

 


