
                                   Protokoll fört vid möte tisdag 18 november -08 

 

Närvarande: Per-Johan Alfredsson, Bodil Arvidsson, Bodil Broberg, Marie Karlsson, Laila 

Nilsson samt Sune Arvidsson från valberedningen. 

 

Nr. 1.  Mötets öppnande. 

Per-Johan förklarade mötet öppnat.  

 

Nr. 2.  Pågående aktivitet. 

”Västra Finjasjöstranden 2020 – Framtidens boplats”. 

Bodil B berättade om mötet några dagar tidigare där företag och föreningar i 

området Matteröd/Skyrup hade presenterat sin vision för 2020. Mötet hade varit 

relativt välbesökt av politiker och andra officiella representanter. Det hade varit 

ett möte i mycket positiv anda. Bodil B hade berättat om byalagets verksamhet. 

Nästa möte är den 13 januari, Bodil B närvarar från byalaget.  

 

Nr. 3. Kommande aktiviteter. 

Byalaget har blivit ombedda att sammanställa verksamhetsplanen för 2009, för 

att tillsammans med Skyrupsgården och Tostarpsgården göra en folder. Mötet 

gjorde nedanstående preliminära planering. 

Ti 10 feb – Årsmöte. Bodil B kontaktar Karl-Erik Ohlsson alternativt Folke 

Ljung med förfrågan om föredrag. 

Må 4 maj – Städdag Agdas stuga. 

To 21 maj – Gökotta. 

Må 1 juni – ”Sommarkväll med byalaget”, byavandring i Tommaholma, Per-

Johan hör sig för. 

Fre 19 juni – Midsommarfirande vid Agdas stuga. 

Må 6 juli – ”Sommarkväll med byalaget”, den tidigare planerade 

vattenaktiviteten (windsurfing) kombineras med uppvisning av vattenlivräddning 

med hund, Bodil och Sune håller i uppvisningen med sina hundar. Laila ringer 

Lasse C som tar tag i det. Eventuellt får denna aktivitet ligga på söndagen. 

Må 3 aug – ”Sommarkväll med byalaget”, musikkväll vid Agdas stuga. Per-

Johan kollar med Alf Ljungbeck och Göran Risell. 

Början av sep – Klorofyllsöndag vid 14-tiden, Laila försöker få besked om 

datum. 

Sö 18 okt – Äppelsöndag. Marie kontaktar Lars-Erik Williams med förfrågan om 

trolleriuppvisning. 

 

Nr. 4. Övrigt. 

* Skylt till Agdas stuga – Per-Johan gör en ansökan om skyltar till Agdas stuga. 

Han ansöker om fyra skyltar; vid tillfarterna från Deleberga, Isakstorp och 

Skyrup samt korsningen närmast Agdas stuga. Kostnadsuppgifter kommer 

förmodligen efter första ansökan. 

* Malmövägen – Bodil B författar en skrivelse till Vägverket om förklaring till 

varför det är 70 på Malmövägen. 

* Nästa möte – Hålls måndagen 12 januari kl 19.00 hos Marie. Mötet är 

förberedande inför årsmötet, valberedningen närvarar. (Laila meddelar Lasse C 

och Bertil, Bodil B meddelar Kjell, Marie meddelar Per och Bengt, Bodil A 

meddelar Veimei, Lars L är bortrest). 

* Årsmöte – Hålls tisdagen 10 februari. Marie ringer och bokar 



församlingshemmet. 

 

Nr. 5. Mötet avslutas. 

Per-Johan förklarade mötet avslutat. 

 

  Vid pennan   Justeras 

 

 

 

  Marie Karlsson, sekr.  Laila Nilsson 

 

 


