
Styrelsemöte i Wadensjö byagille 180829   
 
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Malin Jönsson, Hanna Bradley, Ann-Katrin Persdotter och Karin 
Ingvarsdotter. Saknades gjorde Jörgen Düberg och Per Magnusson 
 
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2. Dagordningen fastställdes. 
 
§  3. Föregående protokoll: protokollet från föregående möte föredrogs. Konstaterades att flera 
ärenden återkommer i dagens möte. Notis: årsmötesprotokoll och konstituerande möte ännu ej 
justerat. Hanna ordnar detta.. 
 
§  4. Rapporter: 

a. ekonomisk rapport: Kassören har lämnat rapport till Pia. Inga nya medlemmar har 
tillkommit. En uthyrning har inbetalats. 3-årigt avtal har tecknats med kraftringen 
gällande el. 

 
 

b. investeringar:  
Optisk brandvarnare har köpts in, liksom en verktygslåda. 
 
Textilvaxdukar till borden. Pia ombesörjer detta. 
 
Framtida investeringar: huset behöver som tidigare skrivits putsas utvändigt, och en del annat 
fix. Pia undersöker om en del av detta går att kvitta mot en hyresskuld som finns. hos en 
hyresgäst. 
 

c. hemsidan:  
Uppdateras löpande. Bidrag mottages tacksamt 
 

d. övriga rapporter: 
Busslinjen: Karin har varit i kontakt med både tora Broberg (stadsmiljöchef) och en handläggare 
(?) Brite på kommunen. Ingen har något direkt svar att ge, men ett möte ska ske mellan 
kommunen och Skånetrafiken under hösten. Karin framförde att Vadensjö gärna deltar i ett 
sådant möte. Hon har också varit i kontakt med Mattias Wald som ansvarar för skolbussarna, 
om huruvida samarrangemang med skolskjutsarna skulle kunna ske. 
 



Pia har skrivit till ledande politiker i Landskrona och frågat om hur de ser på bla vägunderhåll, 
busslinje och allmän service här ute i Vadensjö. Flera andra byar har fått aktivitetshus, utegym, 
ny förskola mm, men Vadensjö har kommit i radioskugga? Politiker från M och S har svarat. Vi 
beslutade att lägga ut Pias brev samt politikernas svar på hemsidan och fb-sidan. 
 
§  5. Skrivelser: 
Inga skrivelser har inkommit. 
 
Pia har gjort skrivelsen ovan. 
 
§ 6. a. Genomförda aktiviteter:  
Inga aktiviteter i sommar. 
 
b. Kommande aktiviteter: Vadensjöloppet 9 september. Aktivitetsrådet har möte nästa vecka. 
Pia önskade förslag på aktiviteter och styrelsen skickade med några tips. 
 
§ 7. Övriga frågor:  
*Byalagets tält har i sommar lånats vid ett tillfälle. Då uppmärksammades igen tältets dåliga 
skick, samtidigt som det kommit önskemål om att det ska förvaras på annan plats än tidigare, då 
“lokalägarna” har andra planer för sina utrymmen än tältlagring. Styrelsen beslutade utlysa att 
tältet bortskänkes till den som vill ha det. Vid flera intressenter så i första hand till medlem i 
byalaget, i andra hand lottning. 
 
§  8. Nästa möte: 10 oktober 18:30. 
 
§  9. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Hanna Bradley Ordförande: Pia Nilsson 


