Protokoll 2011-2
Syfte:
Datum:
Plats:

Årsstämma
2011-06-21
Gamla bygården

Närvarande: Harry Korman
Jocelyne Korman
Susanne Lindqvist
Anna Winge
Pierre Winge

Sven Svensson
Inger Oxing
Carsten Nilsson
Maria Arehov Wiktorsson
Nils-Erik Balcke

1. Mötets öppnande
Byalagets ordförande Harry Korman öppnade mötet och hälsade de
närvarande välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Som ordförande för mötet utsågs Harry Korman.
3. Val av sekreterare för mötet
Som sekreterare för mötet utsågs Carsten Nilsson.
4. Val av justeringsmän och rösträknare
Som rösträknare och justeringsmän utsågs Maria Arehov Wiktorsson och
Sven Svensson.
5. Mötets behöriga utlysande
De närvarande befann mötet behörigen utlyst
6. Godkännande av dagordning
Utsänt dagordningsförslag godkändes.
7. Verksamhetsberättelse
Ordförande redovisade Byalagets aktiviteter under det gångna året:
- Kontakter med polisen angående hastighetsövervakning i byn
- Artikel i Sydsvenskan om vårt sökande efter gamla bilder och berättelser
- Kontakter med Svedala kommuns kulturförvaltning, bl a ang föreningsbidrag
- Kontakter med kommunen och vägverket (Svevia) angående trottoarfrågan
- Under året har styrelsen träffats vid ett antal tillfällen för att diskutera diverse
ärenden samt planera verksamheten
8. Ekonomisk berättelse
Kassören redogjorde för kassabehållningen vilken vid årets slut 2010 uppgick
till 906,00 kronor.
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9. Revisionsberättelse
Punkten utgår då föreningens ekonomiska verksamhet är minimal.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
De närvarande biföll att styrelsen ska ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2010.
11. Val av styrelse
Till ordförande valdes Harry Korman på en tid av två år
På förra årsstämman valdes sekreterare och kassör på en tid av 2 år.
12. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Sven Svensson och Mathilda 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
Från föregående årsmöte
a. Nisse Balcke undrade vad som hänt i frågan om trottoarer längs
Skabersjövägen genom byn. Konstaterades att inget hänt i frågan.
Beslutades att Susanne Lindqvist ska ta kontakt med Vägverket för att
höra om det är möjligt att få trottoar på båda sidorna av vägen genom
byn.
Åtgärd: Susanne Lindqvist redogjorde för sina kontakter angående
trottoarerna i byn. Svedala kommun hänvisar till Svevia som svarar för
underhållet av vägar och trottoarer utanför tätorten. Svevia svarar att
man har planerat att reparera de under vintern uppkomna skadorna på
den befintliga trottoaren på vägens västra sida. Frågan om ny trottoar
på vägens östra sida måste beslutas av Svedala kommun eller
Trafikverket. Susanne fortsätter att driva frågan mot berörda.
b. Nisse Balcke bad att det skulle skickas ut ett mail till ”alla” varje gång
byns webbsida uppdaterats för att göra det lättare att hålla sig ájour
med vad som händer på hemsidan.
Carsten tog på sig att göra detta samt att även göra ett pappersutskick
till alla inom Skabersjöby med omnejd för att informera om att
webbsidan finns och uppmana de som vill, att anmäla sin mailadress
för utskick enligt ovan.
Åtgärd: Under det senaste året har mail skickats ut till de kända
mailadresserna vid större uppdateringar av webben. Kallelsen till
byalagets årsstämma innehöll även information om webbsidan samt en
uppmaning att anmäla sin mailadress för informationsutskick. Kallelsen
delades ut i 46 exemplar och vi har fått ett (1) svar med mailadress.
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c. Föreslogs att upprätta en förteckning över byalagets medlemmar. Nisse
Balcke skickar sin gamla lista till sekreteraren.
Ej slutfört. Ligger på sekreteraren.
d. Susanne Lindqvist ställde frågan om hur vi ska göra med byloppisen
framledes. I år var det bara sju hushåll som anmält sig och det känns
lite för lite för att attrahera besökare. Diskuterades att sätta en nedre
gräns på minst tio deltagare samt att lägga evenemanget senare i maj
eller juni. Ett annat förslag som kom fram var att vi skulle hålla loppisen
samma dag som mölledagen (första söndagen i juli) för att skapa mer
attraktion i byn då.
Åtgärd: Planen för i år var att samordna byloppisen med mölledagen
den 3 juli. Information om evenemanget har delats ut till alla hushåll i
Skabersjöby med omnejd med begäran om svar senast 2011-06-20.
Vid anmälningstidens utgång hade inga svar inkommit vilket innebär att
årets loppisevenemang kommer att ställas in.
e. Nisse Balcke påtalade styrelsens skyldighet att självmant driva frågor
som berör eller gagnar byn även om ingen annan i Byalaget väckt
frågan.
Noteras.
f. Med anledning av att Svedala kommun givit tillstånd att bygga en
anläggning för lagring och återvinning av byggavfall i Västrabyskogen
har Byalaget tillsammans med Skabersjöskolan skrivit till kommunen för
att få ta del av beslutsunderlaget. Detta har nu kommit oss tillhanda och
gicks igenom.
Lagt till handlingarna.
g. Nisse Balcke frågade hur det gått med vår begäran till kommunen om
att bli remissinstans i frågor som rör Skabersjöby. Harry Korman
svarade att vi ännu inte nått målet. Svedala kommun har länge dröjt
med ett svar och efter påminnelse från vår sida svarat svävande att en
översyn pågår av vilka remissinstanser som ska finnas.
Beslutades att vi skriva till kommunen igen för att begära ett svar.
Åtgärd: Efter påminnelse via mal svarade kommunen på vår begäran
2010-05-25. Kommunens svar finns återgivet på vår webbplats.
Se: http://www.skabersjoby.se/byalaget/protokoll/Kommunens%20beslu
t%20ang%20remissinstanser.pdf
h. Nisse Balcke tog upp en diskussion kring avfallshanteringen. Den nya
ordningen med källsortering på hushållsnivå skapar problem för dem
som inte har möjlighet att med egen bil ta sig till någon av de
återvinningsstationer som finns inom kommunen. Ska vi försöka få en
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egen återvinningsstation till byn?
Efter diskussion enades de närvarande om att det inte är önskvärt med
en egen återvinningsstation i byn och att Byalaget inte ska agera i
frågan.
Lagt till handlingarna.
Nya punkter
i. Nisse Balcke tog upp en fråga om den reklamskylt som är monterad
under vägskylten vid Pensionärslängan och undrade om placering och
utseende sanktionerats av vägverket.
Beslutades att vi borde kontakta Svevia eftersom skylten är monterad
på deras stolpar.
Efter en kort diskussion om vem som borde ta denna kontakt åtog
Maria Arehov Wiktorsson att göra det.
j. Nisse Balcke föreslog att den gamla traditionen med en belyst julgran
på ”allmänningen” mittemot Pensionärslängan skulle återupptas. Nisse
föreslog vidare att styrelsen skulle inköpa en ljusslinga för ändamålet
samt be Peder Thott eller Svedala kommun att årligen skänka en gran
för ändamålet, något de ”säkert gärna skulle göra” enligt Nisse.
Frågan bevakas av Susanne Lundqvist och Carsten Nilsson.
k. Carsten Nilsson tog upp en fråga om hur vi kan öka de boendes
intresse för byalaget och de olika aktiviteter som vi försöker anordna.
Kort diskussion om tänkbara framtida aktiviteter. Bland annat föreslogs
ett tätare samarbete med mölleföreningen med sikte på att få möllan
körbar till mölledagen 2012. Pierre Winge tar denna fråga vidare till
mölleföreingnen.
l. Ett annat förslag som togs upp av Carsten Nilsson var att förlägga
byalagets årsmöte till början av året i stället för, som nu, i juni månad.
Det skulle ge fördelar bland annat genom bättre framförhållning och
enklare informationsspridning för aktiviteter under sommaren.
Mötet beslöt att årsstämman hädanefter ska hållas under januari eller
februari månad samt att årsmötet 2012 ska kombineras med
”byalagssoppa” eller liknande för att förhoppningsvis öka intresset och
locka fler mötesdeltagare.
m. Carsten Nilsson informerade om det gensvar vi fått efter Sydsvenskans
artikel om sökandet efter gamla bilder och historier från Skabersjöby.
Många av dem som hört av sig med bilder och berättelser vill gärna
besöka byn igen om tillfälle ges.
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En idé är att anordna en ”hemvändardag” under hösten. Detta är
emellertid något som kräver fler än en person för att organisera.
Intresserade frivilliga kan kontakta Carsten.
n. Sekreteraren informerade om mail till Byalagets styrelse rörande de
störningar som ÅGAB Syds verksamhet i Västrabyskogen orsakar.
Anna Winge rekommenderar att den som störs av verksamheten för
dagbok över störningarna (art, omfattning, tider etc) och kontaktar
Bygg- och Miljönämnden hos kommunen för att påtala störningarna
med dagboken som faktaunderlag. Anna kan ge stöd och tips.
o. Avslutningsvis överlämnade kassören och ordföranden en blomma till
sekreteraren som tecken på uppskattning för arbetet med byalaget,
historieskrivandet och vår webbplats.
15. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade de närvarande för intresse och engagemang och
avslutade mötet.

Mötets sekreterare e.u.

Byalagets Ordförande

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

------------------------------------Harry Korman

Justeras

Justeras

------------------------------------Maria Arehov Wiktorsson

------------------------------------Sven Svensson
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