
Protokoll från Svensköps Byförening den 10 jan. 2017  
 
Närvarande: Bertil Stridh(Bokcirkeln), Peter Rosberg (EFS Scout), Maggan Arvidsson (Kilhults 
skola), Karin Jonsson (Svensköps IF) Kristina Törngren (SIF Ungdomssektion), Egon Persson, 
Mona Johnsson, Sara Johnsson, Niklas Edvinsson 
 
1. Pga. Rolands förhinder fick Egon vara kvällens ordförande och han hälsade alla välkomna. 
 
2. Sara valdes att justera protokollet och dagordningen godkändes. 
 
3. Utvärdering av julmarknaden 2016 
Det blev en lyckad dag, blev nog rekord av antalet besökare. Jullunchen var mycket 
välbesökt och kan ha lockat fler nya besökare till julmarknaden. Vi gick lite back i kassan, 
men vill ändå inte höja avgiften för utställarna. 
 
4. Platsbrist i förskolan 
I Jan-Feb blir förskolan full och till hösten behöver fler barn börja på förskolan än de barn 
som går upp i förskoleklass. 
Som det är nu går 65 barn i skolan, inkl. förskoleklass. 44 barn finns på förskolan (som är 
byggd för mycket färre barn) och på fritids är ca 25 barn inskrivna. Platsbristen är mycket 
stor och pga. det blir hela verksamheten svårjobbad. 
Vad kan vi i Byföreningen göra åt detta? Kanske lyfta ämnet i Byanytt? Svensköpsgården kan 
kanske användas i verksamheten?  
Egon kontaktar Jonny för att se om Svensköpsgården behöver säkras upp för att barn ska 
kunna vistas där. Fritids kunde kanske vara där om det kan hjälpa platsbristen på skolan. 
 
5. Årsmötet 
Maggan frågar om Arnold Wernersson vill hålla ett föredrag på vårt årsmöte. Isf. får han 
kanske styra lite vilket datum vi väljer för stämman. Arnold kommer och datum blir 28 mars. 
 
6. Fiber 
Tyvärr inget nytt på den fronten, men staten säger att det ska satsas på landsbygden, men 
ännu har vi ännu inte sett några pengar. 
 
7. Övrigt 
* Göran Nilsson och Niklas har tagit bort den gamla hemsidan och Niklas har börjat starta 
upp en ny. Tanken är att den ska vara lätt att uppdatera och att flera kan sköta den.  
 
* Hörby Kommun vill starta en gemensam aktivitetskalender för Hörby, den 19 jan. kommer 
man ha ett möte i Hörby med mer information. Maggan tipsar Roland om detta möte. Hade 
varit bra om någon från vår Byförening åker dit, för att se om vi kan ha glädje av detta. 
Kanske att man kan länka ihop deras aktivitetskalender med vår hemsida. 
 
* Karin och Eva-Lena vill starta upp pubkvällar på Svensköpsgården. 
 
8. Nästa möte är tisdagen den 7 mars kl. 19.00 på Svensköpsgården.  
 
9. Egon avslutade mötet 
 
Sekreterare Justerare Justerare 
Mona Johnsson Egon Persson Sara Johnsson 
170114                                       justerat 170118                  justerat 170118 



 
 
 
 

 
 
 
 
 


