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§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat.  

2. Grillplatsen på idrottsplatsen – diskussion innan kommunens repr. anlänt. 

a. SB visar arrendeavtalet byalaget har upprättat med IIF och påpekar att det där i står 
specificerat en plats för grillplats med vindskydd, sittplatser och boulebana. Förslaget från 
IIF SH med bl a utbyggnad med skärmtak anslutet till fastigheten, ramp och gasolgrill är 
ett annat projekt än det som ansökts för och skulle inte rymmas inom ramen för bidraget. 

b. Frågan ställs om det finns alternativ plats på IIF mark som kan användas för anläggning. 
Alternativt undersöka möjligheten att använda kommunens mark vid avloppspumphuset. 
Kanska skulle man kunna närma sig Löderup församling för att höra om det är möjligt att 
arrendera ett stycke vid församlingshemmet.  

3. Information från kommunens representanter 

a. Therese gör tydligt att byalaget inte får pengar för genomförande i egen regi, kommunen 
står för genomförandet helt och hållet och har sista ordet. 

b. 75Kkr borde räcka till en permanent kolgrill, vindskydd, boulebana, lite stensättning 
runtom, sittbänkar och en del grönt planterat. 

c. Kommunens mark vid avloppspumphuset; Therese informerar om att pumphuset är i drift 
och att det finns (slutna) tankar under marken, och att lukt kan förekomma. Eventuellt kan 
dessutom ett säkerhetsavstånd gälla för pumpanläggningen. Antagligen är det inte en 
tänkbar plats att anlägga på. 

d. Therese säger att man bara vill ha ett besked från oss att föreningarna är ense om vad som 
skall byggas för att det skall vara möjligt att gå vidare. Hon säger också att arbetet med 
vårt projekt nu betraktas som påbörjat och att bidraget inte fryser inne om genomförandet 
sker efter årsskiftet. 

Närvarande: Saga Bitkover-Norman (SB), Margaretha Rennerfelt (MR), Lars Tibell 
(LT), Elisabeth von Koch (EvK), Göran Bülow (GB), Eric Farquhar (EF)

Frånvarande: Mats Andersson (MA),

Adjungerade: Stefan Hagenkötter IIF (SH), Lars Tibell i egenskap av ordf IIF (LT), Eric 
Farquhar sekr. IIF, Therese och Alex  Ystads Kommun
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e. En del av den mark som pekats ut som lämplig för uppförandet, ägs inte av IIF. Detta är 
antagligen inte något problem. LT skall tala med Torsten Andersson på Granhill som är 
markens ägare. 

f. Therese och Alex skall sätta samman en planskiss på lösning framför bollhuset(?) med 
grillplats, vindskydd och bänkar som underlag för vidare diskussion i byalagets och IIF:s 
styrelser.  

4. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

–––––––––––––– ––––––––––––––
Saga Bitkover-Norman 

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare
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