
 
 

 

 

Styrelsemöte 8/10 2022 

Närvarande: Alf Olsson, Christer Ekström, Ingrid Tågerup, Bengt Werner, Lars Andersson, Fredrik 
Trulsson, Madde Haensch och Katarina Ambohm 

 

Ordföranden Christer öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

Till sekreterare valdes Katarina och till justerare Bengt 

Föregående protokoll 

Planerad aktivitet med Vattenverkstaden ställdes in. Byalaget är fortsatt intresserade av samarbete och Bengt 
och Anna Märta ansvarar vidare för att bibehålla kontakten med Vattenverkstaden. 

 

Ekonomi 

Statusrapport från kassör. Nordea har skickat det sedan länge efterfrågade kontoutdraget. Det finns 60 betalande 
medlemmar i byalaget, 13 stödmedlemmar, samt 55 som betalat vägavgift. Utgifter för el och drift ligger högt 
och Ingrid och Fredrik får ansvar att undersöka förbrukningen. 

 

Genomförd aktivitet 

En mycket trevlig Ny på Skåre aktivitet genomfördes den 14 augusti i Caféet, samt med efterföljande 
rundvandring på Skåre. Det finns en gemensam önskan om att utveckla denna aktivitet. Bengt ansvarar för att 
formulera ett utkast till introduktionsbrev som Byalaget framledes kan använda för utskick i samband med 
denna aktivitet. 
Den 9 augusti genomfördes en mycket uppskattad kyrkovandring tillsammans med kyrkoherden Inger 
Krigström och cirka 25 deltagande. 

 

Cykelväg/ fartkameror 

Ingen känd tidsplan angående cykelvägen. Felix Sunesson på kommunen är ansvarig för cykelvägen. Fredrik får 
i uppgift att stämma av den aktuella lägesbilden. 

 

Fiskemuséet 

För tillfället stiltje i planeringen. Bengt ska förlänga och göra ett större hus till tändkulemotorn. Det pågående 
underhållsarbetet sker för tillfället enbart utomhus. Besöksfrekvensen varierar. Vi planerar att sälja 
grytunderlägg i muséet nästa säsong. 

 

Redutten 

Länsstyrelsen har sagt ja till finansiering. Fredrik inväntar en fullmakt från fastighetsägaren. Inkommen offert 
från Solrosen vad gäller byggnation av staket och uppsättning av grindar. Byalaget vill låna får/lamm till hagen 
för att hålla den öppen. 

 

Byahoddan 

En bidragsansökan om underhållsarbete av Byahoddan på 22 000 sek är inskickad till kommunen där Byalaget 
kan få halva kostnaden tillbaka. Kostnad för ny panel, ny ytterdörr och målning av denna kommer således kosta 
Byalaget cirka 11 000 sek. 

 

Hemsidan 

Möte har ägt rum kring vad som ska ske med hemsidan. Finns intresse från Båtklubben att samarbeta kring 
denna. En arbetsgrupp bestående av Fredrik, Lars, Bengt och Christer arbetar vidare med frågan. 

 

Skåreboträffar i höst 

• Inger Krigström berättar om nyupptäckta kyrkomålningar i Västra Tommarps kyrka och kyrkoherden 
Magnus Haraldsson berättar om sitt liv den 25 oktober. 

• Föredrag från Mikael Hansson tidigare sommarboende på Skåre och regissör av bl.a. Bron, Tunna Blå 
linjen och Arn-filmerna äger rum på Golfklubben den 9 november. 

• Besök på FN-huset i Köpenhamn tillsammans med Pia Andersson samt efterföljande middag i 
Köpenhamn är planerat att äga rum i december. 

• Premiärvisning av kortfilm som spelats in i Skåre där Agneta Renström varit kontaktperson äger rum 
på Golfklubben den 2 november. 



 
 

 

• Föredrag från Janie Ahlström, tidigare elitgymnast i Australien, numera elittränare i Malmö och 
uttagen i SOK.s tränarprogram Olympisk Offensiv till våren. 

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 november 10:00-11:00 i Byahoddan. 

Vid protokollet: 

Katarina Ambohm 

Justeras: 

Bengt Werner 


	Styrelsemöte 8/10 2022
	Föregående protokoll
	Ekonomi
	Genomförd aktivitet
	Cykelväg/ fartkameror
	Fiskemuséet
	Redutten
	Byahoddan
	Hemsidan
	Skåreboträffar i höst

