Protokoll 2014-08-02
Syfte:
Datum:
Plats:

Extra byalagsmöte
2014-08-02
Västrabygården

Närvarande: Agneta Borg Nilsson
Björn Lindqvist
Carsten Nilsson
Cecilia Molin Dahlén

Gert Johansson
Karin Forsberg
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 Karin Forsberg och Björn
Lindqvist.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
De närvarande befann mötet behörigen utlyst
6. Godkännande av dagordning
Utsänt dagordningsförslag godkändes.
7. Fastställande av stadgeändringar
Mötet beslutade att godkänna och fastställa de på årsstämman föreslagna
stadgeändringarna. De nya stadgarna kommer att publiceras på Byalagets
webbplats.
8. Övriga frågor
a) Ordföranden informerade om att stadsarkitekten ännu inte återkommit till
Byalaget angående områdesplanen.
b) Sekreteraren informerade om att Byalaget fått samrådsunderlag för Ågabs
planerade verksamhetsutökning på Skabersjö 26:1. Hela underlaget finns
utlagt på Byalagets webbplats. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast 29
augusti 2014.
c) Förvildade katter i byn
Gert Johansson, Telefonstationen, har skrivit till styrelsen angående ökande
problem med förvildade katter i östra delen av byn. Gert tar kontakt med de
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bofasta grannarna i Concordia och Gamla Bygården för att i första hand få
dessa att engagera sig och kontakta någon katthjälpsorganisation som kan ta
hand om katterna på ett humant sätt.
d) Trafiken genom byn
Gert Johansson, Telefonstationen, har skrivit till styrelsen angående trafiken
genom byn som ofta överstiger 30 km/h. Gert vill att Byalaget arbetar för att få
en fartkamera eller radarskylt uppsatt i byn. Susanne Lindqvist tog på sig att
kontrakta Svedalapolisen och Trafikverket i frågan. Cecilia Molin Dahlén
föreslog att vi även skulle ta kontakt med Skabersjöskolan för att få dem att
agera i frågan (igen).
e) Brevlådorna i byn
Gert Johansson föreslog att vi skulle införa samma typ av brevlådor för alla i
byn för att ge ett trevligare intryck. Efter kort diskussion beslutade mötet att
inte agera i frågan då brevlådorna är den enskildes ansvar och de personliga
kraven (vanlig brevlåda / låsbar veckobrevlåda etc) varierar.
9. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade de närvarande för intresse och engagemang och
avslutade mötet.

Mötets sekreterare e.u.

Mötets Ordförande e.u.

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

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

Justeras

Justeras

------------------------------------Karin Forsberg

------------------------------------Björn Lindqvist
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