Protokoll 2016-03-12
Syfte:
Datum:
Plats:

Årsstämma
2015-03-12
Hemma hos Cecilia & Jens

Närvarande:

Agneta Borg Nilsson
Anna Agger
Björn Volcker
Carsten Nilsson
Cecilia Molin Dahlén
Harry Korman
Inger Oxing

Jens Molin
Jocelyne Korman
Jörgen Linde
Karin Forsberg
Louise Zetterlund
Morten Agger
Susanne Lindqvist

1. Mötets öppnande
Byalagets ordförande Cecilia Molin Dahlén öppnade mötet och hälsade de
närvarande välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Som ordförande för mötet utsågs Cecilia Molin Dahlén.
3. Val av sekreterare för mötet
Som sekreterare för mötet utsågs Carsten Nilsson.
4. Val av justeringsmän och rösträknare
Som rösträknare och justeringsmän utsågs Jocelyne Korman och Björn Volcker.
5. Mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet skickades ut 2015-02-27 via email till 23 mottagare.
De närvarande befann mötet behörigen utlyst.
6. Godkännande av dagordning
Utsänt dagordningsförslag godkändes.
7. Verksamhetsberättelse
Ordföranden redovisade Byalagets aktiviteter under 2015, se bilaga.
8. Ekonomisk berättelse
Kassören redogjorde för kassabehållningen vilken vid årets slut 2015 uppgick till 0,00
kronor.
9. Revisionsberättelse
Då ingen av revisorerna var närvarande, eller riktat någon anmärkning mot skötseln
av föreningens ekonomi, beslöt mötet om att godkänna den ekonomiska
redovisningen och lägga den till handlingarna.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
De närvarande biföll att styrelsen ska ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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11. Val av styrelse
Susanne Lindqvist omvaldes som kassör på en tid av två år.
Carsten Nilsson omvaldes som sekreterare på en tid av två år.
Hanna Winberg invaldes som övrig ledamot på en tid av två år.
Morten Agger invaldes som övrig ledamot på en tid av två år.
12. Val av revisorer
Till revisorer valdes Harry Korman och Jocelyne Korman på en tid av 1 år.
13. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Jörgen Linde och Elna Linde på en tid av 1 år
14. Övriga frågor
a. Trafiksituationen i byn
De främsta problemen upplevs vara:
- Hastighetsbegränsningen (30 km/h) respekteras inte
- Vägbelysningen upplevs som dålig, framförallt vid skolan
- Dålig sikt på vissa sträckor på grund av buskage och häckar
- Trottoar saknas på vissa sträckor och där trottoar finns är den för smal för
gående med barnvagn och barn.
Skabersjöskolan driver frågorna mot Trafikverket och Svedala kommun.
Från Byalagets sida har bl a Cecilia en dialog med skolans rektor.
- Skylt ”Skola”?
- Ny trafikmätning?
- Äska radarskylt?
- Skylt ”Lekplats”?
- Kontakt med polisen angående hastighetskontroller.
b. Fiber/Bredband
I maj månad skickade Byalaget ut en intresseenkät till hushållen inne i byn,
27 st. Vi fick in totalt nio svar varav sju var positivt intresserade till att få
bredband via fiber.
Susanne har nyligen haft kontakt med kommunens IT-chef, Mikael Wigerhäll.
Just nu pågår Telias utbyggnad inne i huvudorten och det är det som
prioriteras för närvarande. Mikael W rekommenderade oss att själv och i
samarbete med t ex Skabersjö stationssamhälle driva frågan, men är villig att
komma till ett möte i Byalagets regi för att informera om utbyggnadsplanerna
och vilka alternativ som finns.
Carsten har varit i kontakt med byalaget/bredbandsgruppen i Hyltarp. De har
en pågående dialog med E.ON för förläggning av bredbandsfiber i samband
med att E.ON gräver ner elledningar i området.
Susanne är Byalagets kontaktperson gentemot Svedala kommun i frågan.
c. Skjutningar/tjuvjakt kvällstid
En kväll i den gångna veckan hördes vid 20-tiden ett par skott strax öster om
byn. Enligt uppgift från Skabersjö Gods förekommer tjuvjakt i området.
Tag kontakt med viltmästare Joakim Karlsson på Skabersjö Gods om ni ser
eller hör något misstänkt omkring byn. Tel 040-44 40 00 eller 070-371 75 10.
d. Bussförbindelse till byn
Frågan har varit uppe till diskussion med kommunen vid flera tillfällen under
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lång tid men underlaget har hittills bedömts vara för litet. Nu har fler barnfamiljer flyttat in i byn och dess omgivning varför det kanske är dags att
omvärdera beslutet. Byalaget bevakar frågan.
e. SMS-lista / Facebook-grupp
Förslag att skapa en SMS-lista och/eller en sluten Facebook-grupp för snabb
spridning av information och nyheter inom Byalaget.
Idén att skapa en Facebook-grupp är bra men eftersom inte alla finns på
Facebook i dagsläget beslutades att vi startar med en SMS-grupp. Carsten
sätter upp en sådan. De närvarande lämnade sina mobilnummer för
ändamålet.
Styrelsen bevakar frågan om en Facebook-grupp.
f.

Jörgen bjöd in till samling kring bålet vid dammen hos familjen Linde.på
Valborgsmässoafton. Vi hjälps åt att samla ris och bygga bålet kvällen innan.
Vi återkommer med besked om tid via SMS till alla på listan.

15. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade de närvarande för intresse och engagemang och
avslutade mötet.
Byalagets medlemmar tackar Jens och Cecilia för gästfrihet, kaffe och god kaka.

Mötets sekreterare e.u.

Mötets Ordförande e.u.

------------------------------------Carsten Nilsson

------------------------------------Cecilia Molin Dahlén

Justeras

Justeras

------------------------------------Jocelyne Korman

------------------------------------Björn Volcker
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