Möte med byagillets styrelse 2019-09-16
Närvarande: Pia, Jörgen, Malin, Hanna, Pär
Frånvarande: Karin, AnnKatrin
1.

Mötet

öppnades

2.

Dagordningen

3.

Föreg

godkändes

protokoll: 24 juni. Föredrogs. Flera punkter återkommer idag. Protokollet lades till
handlingarna.
Mötet innan dess saknas protokoll. Hanna styr upp detta.

4.

Rapporter:

a)

b)

c)

d)

Ekonomisk:

tappat 3 fullbetalande och 1 ensamhushåll. Detta innebär ca
1000kr. Dock fler uthyrningar än förra året.

investeringar:

Ytterbelysning och varmvattenberedaren fixad av elektriker.
Räkning kommer vilket styrelsen godkände. Sensor för mörker/ljus i
glödlampan finns på Biltema. Det köper vi (Hanna). Stora glödlampor till
tak-kronorna ska vi också köpa in, istället för att byta ut skärmarna som är
trasiga och smutsiga. Malin ansvarar för detta.

hemsidan:

inget nytt, bilder från vadensjöloppet på väg upp.

Övriga rapporter: Kören Divertimento har visat intresse för att hyra byastugan
för våra repetitioner. Tyvärr är flera körmedlemmar beroende av buss och det
blir för svårt för dem att ta sig hit. De tackar därför nej för erbjudandet.

Magnus Sjunnesson, chef på fastighetsförvaltningen Landskrona Kommun
besökte oss i somras. Tittade på vår byastuga, tog en del mått, fotade m.m.
Därefter har vi inte hört något. Pia har påmint Almir Hodzig flera gånger och

likaså Magnus. Den senare väntar på en förfrågan från Almir på vad det skulle
kosta för kommunen att göra vissa renoveringar.

Pia har ställt flera frågor till Almir, vilka redogörs för nedan:
*Niklas Gejdenstam på stadsbyggnadsförvaltningen svarar ang busslinjen:
Skånetrafiken aviserar snarare nerdragningar, så en busslinje är inte aktuellt i
nuläget. Cykelväg har diskuterats med trafikverket, men är inget som finns
planerat i närtid.

*Jacob Pinotti, enhetschef på Trafik- och tillstånd leder idag en utredning vad
gäller hastighetsbegränsningar genom byn.

*Det finns inga vägar i Vadensjöområdet med kommunalt huvudmannaskap
varför frågan om asfaltering faller på Trafikverket.
5. Genomförda aktiviteter:
a) Vadensjöloppet där byagillet är medarrangör. Bokcirkeln har pågått under hela
sommaren med uppehåll för juli.
b) kommande aktiviteter: aktivitetsrådet träffas imorgon för att planera höstens
aktiviteter. 23 november är det planerat för glöggprovning.

6. Övriga frågor: Diskussion om fönstren: kanske ska dessa prioriteras före tak (som är helt)
och puts på utsidan (som i nuläget är kosmetiskt). Fönstren ser tråkiga ut, möglar, ger fukt
osv. Malin kontaktar en glasfirma och ställer en öppen fråga.
7. Nästa möte: 11 november kl 18:30 i byastugan. Pär fixar fika.
8. Mötet avslutades och vi tackade Pia för god kvällsfika.

Hanna Bradley, Sekreterare

Pia Nilsson, Ordförande

