
Protokoll från Svensköps Byförening den 22 januari 2018 
 
Närvarande: Kjell-Åke Espersson (Frosta Härads hemb.f.), Maggan Arvidsson (Kilhults skola), 
Roland Arvidsson (LRF), Ingela Brickling, Mona Johnsson, Leif Johnsson, Niklas Edvinsson 
 
1. Roland hälsade, den lilla skara som kommit, välkommen. 
 
2. Leif valdes till justeringsman. 
 
3. Dagordningen godkändes. 
 
4. Årsmöte den 10 april kl. 19.00 
Maggan frågar veterinär Kalle Nordfeldt från Ormastorp om han vill berätta hur det är att 
jobba på Ölands- och Skånes Djurpark och vara med i TV-programmet Veterinärerna. 
(Maggan har redan meddelat att han kommer.) 
Årsmötet kommer hållas först och sen föredraget. 
Ev. avsägelser ska vara valberedningen, Bengt Jönsson, till handa senast den 20 mars. 
 
5. Valborg  
Valborg kommer firas som vanligt i Pers hage kl. 20.00. Maggan frågar skolan om dom vill ha 
med ett lotteri. Svensköpskören kommer inte att deltaga i år. 
 
6. Turistinformationen 
Eventuellt kommer de ungdomar som söker jobbet i turistinformationen i sommar även 
kunna få andra uppdrag och sysslor. Det är inte heller säkert att vi har samma öppettider 
som tidigare. Ingela skriver i kommande Byanytt att vi behöver ungdomar till årets säsong. 
 
7. Byanytt- februarinumret 
Turistinformationen, Valborg, Årsmötet. Påskmässan, Fiber och Filmprojektet kommer tas 
upp i nästa nummer av Byanytt. 
 
8. Nyårsbal den 31 dec 2018 
Sif och Byföreningen funderar på att arrangera en nyårsbal tillsammans på 
Svensköpsgården.  
 
9. Julmarknaden 2018 
Julmarknaden i år kommer att vara den 1 dec. Det innebär att den är framflyttad 1 vecka 
mot när vi brukar ha den. Orsaken är att annars hade vi inte kunnat ha vår populära jullunch 
samma dag som julmarknaden. 
 
10. Övrigt 
* Niklas informerade om att orienteringsklubben FK Åsen kommer att, till en kostnad av 
25.000:-, få uppritat en ny orienteringskarta över Timan, Norreskog med omnejd. Den 
kommer att användas för första gången till hösten, då det arrangeras ett distriktsmästerskap 
här. 
*En del i byn som använder egen brunn, men där kommunalt vatten är framdraget, har fått 
ett brev från Mitt Skåne Vatten. Dom vill att man tar ett prov på sitt brunnvatten och skickar 
in provsvaret till Mitt Skåne Vatten. Är provsvaret inte till belåtenhet verkar det som om man 
kan bli tvingad att kopplas in på det kommunala vattnet, till en summa av 54. 462:-. 
Bl.a. Niklas forskar i om det är korrekt och tillåtet att göra så.  



*Maggan informerade om att förskolebarnen kommer att sjunga i församlingshemmet den 
22 mars, kl. 14.30. Detta arrangeras av kyrkan. 

 

11. Nästa möte är den 28 mars kl. 19.00 på Svensköpsgården. 

12. Roland avslutade mötet. 

 
 
 
Sekreterare Justerare Justerare 
 
 
Mona Johnsson Roland Arvidsson Leif Johnsson 
180126                                       justerat 180131                   justerat 180131 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


