
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 6 september 2015 
 
Ordförande:  Ellinor Thim 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Lars Gustavsson, Lars Olin, Jeanette Järsberg, Per-

Inge Pålsson, Annika Håkansson, Carsten Andersson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Hans-Inge Hansson, Kristina Wahlstedt, Åke Lund 
 

§ 216. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 217. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Lars G uppger att han har varit i kontakt med Göran Samuelsson som meddelat att han ännu inte har 

fått kontakt med sin kontaktperson angående sammankopplingen med Naturum. 

Per-Inge skänker lådor till byalaget för förvaring av våra saker i klubbstugans förråd. Styrelsen 

beslutar att komplettera dessa lådor med en plastback med lock som Ellinor åtar sig att köpa in. 

Åke har numera av banken registrerats som behörig för byalagets räkning att sköta våra bankärenden 

och han har även fått en bankdosa för enbart byalagets räkning. 

Inför kommande år konstaterar byalaget att vi ska tänka på att exempelvis inte lägga grillkvällen på 

Lindö under högsommarsemesterperioden.   

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 218. Ekonomi 

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt på dagordningen till nästa möte då Åke inte är 

närvarande på dagens möte. 

§ 219. Hemsidan 

Anders informerar om att han ska lägga in sponsorerna på hemsidan. Just nu har vi tre sponsorer som 

ska läggas upp. Styrelsen konstaterar att vi debiterar 1000kronor per företag som vill synas med sin 

logga på vår hemsida.  

§ 220. Kungsbryggan 

Styrelsen har hämtat in två offerter på det material som behövs för att bygga Kungsbryggan. Styrelsen 

beslutar att vi ska handla av Optimera som har ett något billigare pris. Att vi handlar från Optimera 

innebär att vi kommer att använda oss av en något smalare sargbräda än vad som egentligen var 

offererat. Detta reducerar dock priset ytterligare. Den andra offerten innebar att styrelsen skulle få lösa 

transporten från Varberg och det avståndet skulle troligtvis dessutom innebära en ännu högre kostnad 

jämförelsevis.  

Styrelsen beslutar att vi ska höra med Anders Folkesson om han kan sända ut en ritning på 

Kungsbryggan till styrelsemedlemmarna. Nästa steg för Kungsbryggan är att gräva ner rälsen och 

gjuta infästningarna för denna. Vi avvaktar just nu ett pris på materialet för infästningarna. 



§ 221. Fibernät 

Det är nu 83 stycken som har anmält sitt intresse. Vid en översyn av kartan kan styrelsen konstatera 

att det troligtvis finns fler som är intresserade men som inte har lagt in sin intresseanmälan än. Ida ska 

kontrollera med Hans-Inge om han har varit i kontakt med Bobby Bengtsson angående en justering av 

de adresser som inte bör omfattas av vårt intresseområde.  

§ 222. Höstaktivitet 

Styrelsen beslutar att bjuda in Kristian Gärdsborn den 18 oktober klockan 18.00 till klubbstugan i 

hamnen för att berätta om strandfloran. Kristian Gärdsborn debiterar oss 1000 kronor för detta. 

Styrelsen beslutar att denna aktivitet ska vara gratis för våra medlemmar och att vi ska bjuda på kaffe 

och kaka. Ellinor gör inköpen. Ingen föranmälan krävs. Styrelsen beslutar att samlas klockan 17.30 

den aktuella kvällen.  Ellinor ska höra med Kristina om hon kan kontrollera med Kristian Gärdsborn om 

han behöver någon teknisk utrustning.  

§ 223. Datum nästa styrelsemöte 

Nästa möte hålls den 22 november 2015 klockan 17.00 i klubbstugan i hamnen. Styrelsen beslutar att 

vi då också hjälps åt att hissa upp ljusslingan.  

§  224. Övrigt 

Christianstads segelsällskap har via Ida sänt en inbjudan till byalaget om temamöte den 24 september 

i Åhus med tema ”Halvvägs på jordenruntsegling med Frideborg”. Styrelsen beslutar att Ida sänder 

vidare inbjudan till alla våra medlemmar. Christianstads segelsällskap har också informerat byalaget  

om att de inte har haft vädret på sin sida för att kunna rusta upp bryggorna på Lindö under sommaren 

utan hoppas på bättre förutsättningar nästa år.  

Vad ska bli byalagets nästa projekt när Kungsbryggan är klar? Lars O föreslår att vi bygger en bastu 

antingen vid klubbstugan eller vid Kungsbryggan. Styrelsen beslutar att vi ska ta upp detta på nästa 

årsmöte så att vi kan höra med övriga medlemmar om det finns ett intresse för en gemensam bastu. 

Styrelsen tar upp frågan om skicket på badplatsen igen. Styrelsemedlemmar har under sommaren 

hört både positiva och negativa kommentarer från tillfälliga besökare på badplatsen.  

Lars O informerar styrelsen om att han vill ha kommunalt vatten och avlopp och därför avser att själv 

ta kontakt med kommunen för egen räkning.  

§  225. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 


