
Styrelsemöte i Wadensjö byagille 190502   
 
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Malin Jönsson, Hanna Bradley, Ann-Katrin Persdotter, och Per 
Magnusson. Saknades gjorde Karin Ingvarsdotter och Jörgen Düberg 
 
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2. Dagordningen fastställdes. 
 
§  3. Föregående protokoll: är protokollet från årsmötet, som ännu ej är justerat. Detta kan 
därför ej läggas till handlingarna. Hanna ser till att få protokollet justerat till nästa möte, samt att 
lämna en kopia till Jörgen. 
 
§  4. Rapporter: 

a. ekonomisk rapport: ingen rapport denna gång. 
 
 

b. investeringar: inga gjorda, men husets renoveringsbehov som en framtida investering 
diskuterades. Mats Andersson har efter årsmötet tagit sig an att göra provisorisk lagning 
på taket. Han har skattat total kostnad till ca 150-200’ för att laga den trasiga delen av 
taket, putsa upp fasaden och måla den. Har bett några hantverkare titta på arbetet. 
Frågan om huset fortsätter nedan.  
 

c. övriga rapporter: Stadsantikvarie Lena Hector har besökt byastugan, Per, Jörgen och 
Mats Andersson var närvarande. Lena sa att huset är väl värt att bevara i sitt 
ursprungliga utseende, och att man kan ansöka om pengar för merkostnaden som blir 
för “bevarandet”. Dock kan man inte söka pengar för hela renoveringen, men just 
merkostnaden som blir.  
 
Pia har tillsammans med Knut Nordstrand -som ordnade mötet- träffat Torkild 
Strandberg. De presenterade Vadensjö, vårt byagille och byastugans renoveringsbehov. 
Vi kan få hjälp av kommunstrategen (?) med att söka bidrag för renovering. Kommunen 
kan inte betala för hus de själva inte äger -men kan de kanske utföra arbeten? Vi tar ny 
kontakt med Almir Hodzic, förvaltningschef på Teknik och Fritidsförvaltningen.  

d.  
 

 



§  5. Skrivelser: Pia har mailat Almir, väntar på svar. Pia har också mailat Landskrona 
församling angående husets renoveringsbehov. Vi väntar svar efter 8 maj då rätt nämnd har 
sammanträtt och ska ta upp vår fråga. 
 
 
§ 6. a. Genomförda aktiviteter: Söndagen 24 mars hölls sedvanligt årsmöte. Onsdagen den 3e 
april kom Mia från Gröna Gården och pratade om trädgård och trädgårdsplanering. Vi var ett 
25-tal besökare som fikade och fick tips på vad man kan göra i sin trädgård samt vad en 
trädgårdsarkitekt kan hjälpa till med. Vi har haft städdag i början av april. Det var en ovanligt 
liten, men ambitiös grupp bybor som städade dikeskanter och sen avnjöt soppa och pannkakor i 
byastugan. På skärtorsdagen ordnades påsklekar med fika i strålande sol och grönt gräs. 
Många glada barn och vuxna fick rulla ägg och slå katten i tunnan. Tack till alla som arrangerat 
och/ eller besökt! 
 
b. Kommande aktiviteter: Söndagen den 5e maj ordnas plantloppis. Byalaget säljer kaffe. 10 
maj ölprovning och förtäring. Anmälan till Pia. 
 
§ 7. Övriga frågor: 
*Vad gör kyrkan på utsidan mot Rönnebergavägen? De stöttar upp muren efter 
anläggningsarbetena förra året.  
*Nya bybor: Hanna skriver ett brev på temat “välkomna till Vadensjö” att lämna i brevlådorna 
tillsammans med inbetalningskort. 
*Bybor som ej är medlemmar: Hanna skriver ett annat brev till bybor som aldrig varit 
medlemmar samt boende på vibyholmsvägen och i Arrarp där man erbjuds bli medlem. Per 
uppdaterar inbetalningskorten. 
 
 
§  8. Nästa möte: Pia kallar till nästa möte. 
 
§  9. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Hanna Bradley Ordförande: Pia Nilsson 


