Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2017-10-24
Lokal: Församlingshemmet Ingelstorp
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Elisabeth von Koch, Tina Chappell, Inger Englund,
Annika Härstedt, Eva Svensson och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Eira Ahlgren
§1 Ordförande Saga Bitkover-Norman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokolljusterare valdes Inger Edlund.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och tillägg gjordes ang. byalagets välkomstbrev till
nyinflyttade i Ingelstorp. Innan detta tas fram bör man bestämma vad gränsen för byn går.
Material har tagits fram med gamla sockenkartor som grund och beslut om gränserna tas
på nästa möte.
§5 Rapporter
Saga har skickat in en skrivelse till Trafikverket ang. farthinder genom byn. Den handläggs
av Johan Ekström och ställning tas inom 6 veckor. Inger meddelade att det finns statistik
på hastighetsmätningar som gjorts av vägsamhälligheten Ingelstorps byväg som styrelsen
kan ta del av.
Kyrkovandringen 14/10
Trots att information gått ut via de vanliga kanalerna var det få närvarande. Då delar av
styrelsen som var närvarande anser att föredraget i kyrkan var välarbetat och intressant
vill man gärna göra ett nytt försök under sommaren. Saga kontaktar Maria Olsson och
stämmer av.
Samrådsmöte kommunen och byarna
Saga och Elisabeth deltog på möte där bl.a. följande togs upp
- hastigheter genom byarna, förslag på 40km
- ny översiktsplan
- Projektet ”Fokus i byarna”, för närvarande finns ej medel till samtliga byar
- problemet med lokorna, kommunen sköter ej detta på ett tillfredställande sätt
§6 Kassarapport, medlemsregister
Tas upp på nästa möte
§7 Österlen lyser- vem gör vad
Ingrid och Eva har fixat gatupratare vid f.d. banken och Elisabeth har uppdaterat
anslagstavlorna.
Eva hemlagade sparrissoppa kommer att serveras vid församlingshemmet kl.19.00.
Ingrid och Elisabeth inhandlar nödvändigt material och marschaller och samtliga i styrelsen
samlas vid 17.30 för att tända marschaller längs delar av vägarna in till byn.
§8 Stipendiet
Textförslaget, som ska publiceras på byalagets hemsida, och annonsförslaget som Ingrid
och Eva tagit fram godkändes av styrelsen.

Det beslutades att annonsen publiceras i Ystad Allehanda 15/1-2018 och övrig information
ang. stipendiet publiceras inom en snar framtid på byalagets hemsida och Facebooksida.
En utvärdering kommer att göras efter första utdelningen där man tar ställning till om
denna annonsering räcker eller behöver utökas. Ingrid skickar textmaterialet till Eric F för
publicering på hemsidan och ser till att annonsen publiceras.
En stipendiegrupp tillsattes och består av Eva Svensson, Annika Härstedt och Ingrid
Hagberg.
Sista ansökningsdag är 28/2-2018 och delas ut på byalagets årsmöte.
§9 Övriga frågor
Beslutades att årsmötet hålls 15/3-2018
Samtidigt informerar Per-Axel Sjöholm (Pax) om Ystads fornminnesförening där han är
ordförande. Saga stämmer av med datum.
Eva föreslog att information om bokbussen bör publiceras på byalagets hemsida. Den
kommer varannan torsdag, jämn vecka vid 16-tiden och parkerar vid f.d. banken.
Då anslag från byalaget försvinner kommer anslagstavlan vid f.d. banken att upprustas.
Byalagets information kommer att anslås bakom glas och lås. Elisabeth ordnar även med
extranyckel till låset.
Byalagsrådets nästa möte, man stämmer av inom styrelsen vilka som kommer att närvara.
En representant från Sparbanken Syd har vid ett tillfälle hållit föredrag om solceller och
dess finansiering. Elisabeth kollar upp om detta föredrag kan hållas vid ytterligare ett
tillfälle då intresse finns för detta.
§10 Nästa möte
Nästa möte planeras till 8/3. Tidigare möte kan hållas om behov finns.
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