Styrelsemöte nr 3 den 12 oktober 2020
Plats:

Hos Lisa

Närvarande:
-

Lisa Båtelsson
Clas Hellstrand
Helena Heuman
Johan Lönnquist
Christoffer Petersson

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av förslag till dagordning
Förslag till dagordning godkändes
’
3. Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet godkändes med en liten ändring i pkt 10
4. Bordtennisbordet - sponsring av racketar mm
Christoffer har kontaktat Stiga om sponsring. Utfallet har hittills varit
negativt men Christoffer har ändå visst hopp om framgång.
Konstaterades att bordet används en del.
5. Ekonomi
Vissa fakturor saknas alltjämt. Bl a har kommunen inte skickat fakturor
för koldioxid och klor men å andra sidan inte heller lämnat sitt bidrag
för bassängen.
Renoveringen av kiosken kostade totalt drygt 80 000 kr.
På det stora hela har ekonomin fungerat bra. Resultatet för september
visar på ett litet plus. Mer pengar har kommit in i form av
medlemsavgifter än förra året och detsamma gäller gåvor. Att lägga
lappar i alla brevlådor har uppenbarligen givit effekt. Byalaget har cirka
210 000 kr på plusgirokontot och dessutom återstår cirka 255 000 kr
av Folkvis donation.

Ändring av behörigheter hos Nordea är ännu inte klart. Lisa kontaktar
Monica Oldsberg för att få fram vari problemet består.
Mats och Christoffer har ännu inte lyckats träffas för att diskutera
företagspaket men Christoffer har ett antal funderingar. En tanke är att
erbjuda uppsättning av skyltar med företagsnamn. Det bör i så fall ske i
samarbete med Sjöhästen och Hamnföreningen. Christoffer stämmer av
med Hamnföreningen inför nästa möte.
6. Aktiviteter under hösten
Coronapandemin medför att både fredagsöl och byafolkets afton ställs
in denna höst.
Göran Lock och Per Godtfredsen kommer att hålla föredrag om Arild i
våra hjärtan den 12 november. Föredraget beräknas ta en och en halv
timme och sedan ska utrymme finns för diskussion och soppa, totalt
mellan 2,5 och 3 timmar. Mats fick i uppdrag att lägg ut information på
Facebook och Byaläget.
Den andra advent infallet på luciadagen. Förslaget är att det firas med
kaffe, glögg och bullar i grönsakskiosken. Ett problem är att det är
osäkert om vi kan ha ett luciatåg eller annan musik. Johan kollar med
Gabriella och skolan i Brunnby. Christoffer och Johan ansvarar och ser
till att information läggs ut i Byaläget och på hemsidan och Facebook.
Lisa kontaktar landskapsarkitekten för att den julgran kommunen
tillhandahåller sätts upp i eller intill grönsakskiosken.
7. Byaråd
Den 23 november träffar alla byalag i kommunen representanter för
kommunen. Varje byalag får ta upp en fråga. Styrelsen enades om ta
upp problemen med parkering och med biltrafiken under sommaren.
Byalaget representeras av Lisa och Clas.
Arilds byalag stöder byalagen i Jonstorp, Farhult och Rekekroken ifråga
om problemen med fyrvägskorsningen Mjöhult, Allarum och Jonstorp.
8. Rapport från byavandring
Kommunen ska återkomma med ett protokoll. Lars Ahlgren har skrivit
en sammanfattning.
Det antecknades att vägföreningen åtagit sig att renovera busskuren,
att Skånetrafiken ansvarar för tömning av papperskorgen där samt att
Christina Pålsson bjuder in till information om grannsamverkan den 2
november. Lisa kan inte delta men Johan ska försöka gå.
9. Spridning av kommunens information om invasiva arter

Information har lagts ut.
Det antecknades att ett regeringsbeslut om förbud att plantera eller
behålla redan planterade invasiva arter på privat mark kan komma
tidigast 2021.
10.

Uppdatering av arild.se – Hur kommer vi vidare ?

Oscar Gudmundsson har åtagit sig att felsöka hemsidan och att ge en
prisindikation på vad det kommer att kosta att få den att fungera. Mats
håller i saken för vår räkning när hemsidan väl fungerar.
11.

Parkeringsproblemen

Frågan behandlades under punkt 7.
12.

Översiktsplan för 2035

Lars Ahlgren har försökt beskriva nuläget, som främst handlar om
trafiken, parkering och service i hamnen.
13.

Övrigt

Clas erinrade om att byalaget fyller femtio år 2022.
14.

Nästa möte

Datum har ändrats till den 30 november kl 18:00 hos Lisa

