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Närvarande: Lone Mathiasson, Michael Matz, Katarina Erlandsson, Therese Andersen, Susanna 
Bruzell, Anna Sönnberger, Susanne Kindeberg. 

Adjungerade: Christel Andersen, Ida Hall 

Plats och tid:  Hemma hos Lone 2 april 2019 

 

Dagordning: Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Val av justerare Katarina Erlandsson och Susanna Bruzell   

Föregående protokoll Micke rapporterade om Eslövs kommun och skötseln av gångvägen till 
Väggarp. Ärendet har lämnats över till Vattenrådet. Therese 
rapporterade att det inte har kommit något svar om 
handikappanpassat övergångsställe i södra änden av perrongen. 
  

Valberedningen har ordet Ida Hall rapporterade från arbetet i valberedningen.  Ida meddelade att 
Fredrik Hall är villig att ta över ansvaret för hemsidan och 
facebooksidan.  

Årsmöte 2019 Årsmöte den 13 april kl 13.00 i Sockerbrukets matsal. Mötet inleds med 
en presentation från Vattenrådet. Lone kollar med Sockerbruket
 hur vi kan göra kaffe. Styrelsen samlas kl 12. Anna tar på sig att sätta 
upp lappar som visar var mötet är.    

Årets bybo Styrelsen får på sig till i morgon att lämna sina synpunkter till Lone. 
 .   

Vårfintdagen  Vårfintdagen den 27 april. Lone ska tala med kommunen om plockare 
och säckar. Dagen inleds kl 10 och slutar kl 12. Plockare och säckar ska 
finnas i alla tre byar. Grillning på eftermiddagen i Toftaholm. Lone står 
för inköpen. Görel och hennes man står för tipsrundan och pris. Lone 
och hennes man står för båttaxin. Scouterna ordnar prova på paddling. 
  

Julmarknad Julmarknad 7 december. Therese har tagit på sig att vara julgeneral. 
Lone har kontaktat alla tidigare utställare och frågat om intresse. På 
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bara en dag har 20 utställare hört av sig med att de är intresserade.  
Lone ska kolla med Bella Tinghammar, som har kontaktperson på 
kommunen, om det är möjligt att ha gamla Folkets hus som back-up vid 
dåligt väder. Therese sätter ihop en lista på saker som måste ordnas, 
t.ex. tillstånd. Katarina kollar vilka tillstånd som behövs.  

  
Ekonomi   Punkten utgår då kassören inte var närvarande 

Övrigt Christel, ÖIS, önskar ett ökat samarbete mellan ÖIS, Byalaget och 
Scouterna och eventuellt kyrkan. Föreslår att föreningarna i början på 
året har ett gemensamt möte för att diskutera gemensamma 
arrangemang under året. Styrelsen var enig i detta och önskade också 
ett utökat samarbete. Ett exempel skulle kunna vara loppisen, ett annat 
en större fest med musik. Annat skulle kunna vara kanotuthyrning, 
yoga, afrikansk dans.  

 
 När Christel lämnat mötet diskuterade styrelsen ÖIS förslag. Styrelsen 

ledamöter var positiva till att hjälpa till i mån av tid och även till att 
hjälpa till att försöka få fler att engagera sig i loppisen genom t.ex. 
hemsidan. Också till ett gemensamt möte där man spånar idéer och ser 
på möjligheterna att söka pengar. Liksom att ÖIS kan hjälpa till på 
julmarknaden. Vid samarbeten om loppis och julmarknad ska alla 
intäkter vid loppisen tillfalla ÖIS och alla intäkter vid julmarknad tillfalla 
byalaget. 

 
 Ida Hall rapporterade om Riksteatern och att de ändrat upplägg. Nu 

kommer det bli en vuxenföreställning på hösten och en 
barnföreställning nästa vår. 

 
 Diskuterade kommunikationen mellan byalagen i Trillingbyarna, Håstad 

och Lilla Harrie. Lone tar kontakt med dom.  
 
Nästa möte Nästa möte är måndag den 13 maj kl. 19.00 i Folkets hus. Susanna fixar 

fika. 
 
 
 
Vid protokollet 
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 .................................................................  
Michael Matz 

 

Justeras  Justeras 

 

 .................................................................   ............................................................  
Katarina Erlandsson  Susanne Bruzell 


