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Byalagsmöte 

210215 

 

Närvarande: Eva Gilck, Daniel Andersson, Gerard Net, Mats Nilsson, Pelle Andersson, Johan 

Andersson 

 

 Sigbritt Emilson var med på mobil. 

 Ekonomi: 

- Överskottet för budgetår 2020 var 1100 kronor. 

- Förra året var det ca 150 betalande medlemmar och än så länge har 107 betalat 

medlemsavgiften för 2021. 

- Bidraget som kommunen utbetalar för utsmyckningen för byn är 5000 kronor. Styrelsen 

behöver lämna in en del underlag för att ta del av bidraget och Pelle tar ansvar för att 

skicka in de underlag som finns. 

- Byalaget har under förra året köpt in utomhusmöbler till byalagsplatsen. Kostnaden för 

detta var 13.975 kronor som styrelsen godkänner.  

- Byalagets gräsklippare servades under förra året. Kostnaden för detta var 2750 kronor 

som styrelsen godkänner. 

- Byalaget kommer antagligen få in en fordran från en medlem med anledning av ett 

stenskott på hens bil vid gräsklippning. Självrisken för att åtgärda detta är 4500 kronor 

som styrelsen godkänner. 

 Klockaregården har sökt bygglov för en tomt på deras fastighet. Styrelsen har inga 

invändningar. 

 Belysning i byn. Vi samtalade om osäkerheten hur det blir med gatubelysningen i byn. 

Kommunen ska under våren ta ett beslut och Gunilla tog på sig att ansvara en skrivelse till 

kommunen. 

 Vi avvaktar med nya datum för våra byalagsmöten samt för våra gemensamma aktiviteter i 

byn. Vi vill avvakta hur restriktionerna i samband med Covid-19 kommer att se ut under 

vårterminen. 

 Digital satsning. Gerard ska ta kontakt med Krister Ekblad för att samtala om byalagets 

möjligheter att utveckla den digitala kommunikationen med sina medlemmar. Gerard 

återkommer till styrelsen med eventuella tankar och förslag. 

 Sigbrit önskar att styrelsen skulle kunna göra en sammanställning av de aktiviteter och 

uppdrag som byalagets ansvarar för under ett verksamhetsår.  

 Johan ska försöka kolla upp vad som gäller för vägskyltning i byn. 

 

 

Justeras:-------------------------------------------------------- Gunilla Arvidsson 

 


