Protokoll

Byträffens styrelsemöte 090420
Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Mia Persson-Fröjd, Margareta Goldman, Linda
Emanuelsson, Gerdie Ekstrand (delvis).
Plats: Stärkan
1. Byträffens ordförande Lars-Helge Vestesson förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Ordföranden valdes att även bli mötets sekreterare.
3. Linda Emanuelsson valdes att justera dagens protokoll.
4. Dagordningen för dagens styrelsemöte fastställdes.
5. Föregående protokoll lästes av sekreteraren och godkändes.
6. Kommande aktiviteter:
-

Valborgsmässobål.
Eva har varit i kontakt med Håkan Turesson, som lovat att dra ihop material till
bålet.
Eftersom platsen för bålet blivit ändrad kan Göran Swärd inte hålla vårtalet.
Det behövs två engångsgrillar som folk kan använda i väntan på att brasan skall bli
”grillvänlig”.
Gerdie köper grillarna och lämnar dem till Lars-Helge.
Lars-Helge hör med Eva om hon kan hälsa välkomna, och hur det går med Märta
och eventuell barnkör.
Lars-Helge har fått klagomål på att förra årets brasa orsakade problem med röklukt
inne i ett närliggande hus. Det är svårt att göra något åt. Vi får hoppas att vinden
ligger på annat håll i år.

-

Vandringsled.
Lars-Helge och Mia har varit på möten angående leden.
Det skall sättas upp ett antal gulmålade markeringsstolpar.
Stolparna finns hos Lars-Helge. Han tar kontakt med de som var med och byggde
stättorna förra året.
Sista biten av leden i Krogstorp är inte bra. Den går för långt norrut.
Medlemmar och intresserade samlas lördag 2/5 10:00 vid Hjortatorpsvägen, dels för
att röja där det behövs och för att försöka hitta en bättre sträckning för den sista
biten.
Det kommer troligen att behöva läggas spänger för att ta sig över en del sanka
partier.

Det bestämdes att projektdagboken skall skötas av Lars-Helge. Dagens möte gav ca
0.5 timme för fyra personer, att bokföra.
Vid informationstavlorna skall det finnas broschyrer om leden. I dem skall vi ha 6
stycken ”highlights”, om leden och Edenryd.
• Flora &.fauna. Göran Swahn och Jan Andersson har ombetts att skriva något.
• ”bastugan” på udden nedanför gästgivargården. Den har en historia om
smuggling på 1800-talet.
• Bed&Breakfast. Det finns flera stycken längs östersjövägen.
• Historien om guldet på rusthållargården.
• Gästgivargården och dess historia.
-

Småbarnsfamiljeträff.
Linda och Hanna håller i det. Thomsabo lördag 10 maj 14:00.
Det blir grillning och lekar.
Vid dåligt väder blir det i stärkan.
Man har gjort ett ”reklamblad”. Gerdie kopierar upp det.
Gerdie skaffar grillkol och tändvätska.

-

Midsommarfirande.
Lars-Helge hör med Eva om hon sköter midsommardansen.

7. Enkät från hembygsförbundet.
Enkäten kompletterades med det som saknades. Lars-Helge skickar in den.
8. Inkommna skrivelser.
Inget inkommet
9. Övriga frågor.
Bromölla musik och teaterförening planerar att ha en musikafton i stärkan.
5:e september. Byträffen hjälper till mot viss ersättning.
Ingen grillafton vid Thomsabo i år. Det får bli småbarnsträffen i juni i stället.
10. Nästa möte
10 juni 18:30. Mia fixar fika.
11 Mötet avslutades.
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