
Styrelsemöte 2004-12-01. 

Protokoll fört vid Ballingslövs byalags ordinarie styrelsemöte 2004-12-01. 
 
Närvarande 
Stewe Sandberg, Bo Isendahl, Magnus Lindström, Christer Nilsson, Henrik 
Mortensen, Peter Ipsen samt Per Stenebo. 
 
§1 Ordförande Stewe förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Dagordningen fastställdes. 
 
§3 Föregående mötes protokoll föredrogs. 
 
§4 Ekonomisk rapport: 2004-10-29 fanns 15349 kr i kassan. 
 
§5 Det beslutades att Byalaget skall avvakta medlemskap i SLUG (Skånes 

lokala utvecklingsgrupper). För närvarande ser vi ingen fördel i detta. 
 
§6 Krister meddelade att Sydkraft vidhåller att det skall vara klart med 

bredband i Ballingslöv under fjärde kvartalet –04.  
Det sägs att man skall kunna ansluta sig via Telia från den 11/1-05. 
Generellt är det kommunen som uppdragit åt Sydkraft att skapa ett 
leverantörsoberoende bredbandsnät i bla Ballingslöv. 
Eftersom det skall sättas upp en teknikbod i centrala Ballingslöv så borde 
det ge alla i tätorten och en bra bit ut möjlighet till höga hastigheter. 
Det är svårt att få fram någon tillförlitlig information i detta ärende. 
 
Bo och Per har under hösten arbetat med att uppdatera Byalagets 
hemsida. Detta kommer dom att fortsätta med. Olika vägar att utveckla 
hemsidan diskuterades. Styrelseprotokoll kan läggas ut med tilhörande 
information som bilder, dokument o dyl. 
Det beslutades att börja marknadsföra hemsidan, tex med skyltar vid 
infarterna och information vid olika evenemang i byn. 
För att sajten skall vara meningsfull behövs hjälp från medlemmar och 
allmänhet i form av tips, information och annat material. 

 
§7 Genomgång av svar till Stadsbyggnadskontoret. 
 
§8 Adresslistan för styrelsemedlemmarna kompletterades, skickas ut till 

styrelsemedlemmarna. 
 
§9 Det beslutades att minimera konventionella utskick av ekonomiska och 

praktiska orsaker. 
 Ett utskick planeras till våren –05 som skall innehålla kallelse till årsmöte, 

information om Valborgsfirande och medlemskap i Byalaget. 
 Alternativa informationsvägar diskuterades, bla fasta informationsskyltar 

vid infarterna typ ”Välkommen till Ballingslöv”.   
Skapa möjligheter att göra epost-utskick till medlemmar och allmänhet 
via en anmälan om nyhetsbrev på hemsidan. 
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§10 På förkommen anledning beslutades enhälligt att löv på grönytor som 
administreras via Byalaget skall stanna här tills undanskaffning sker. 

 Magnus ordnar med detta. 
 
§11 Magnus höll en föredragning efter möte med kommunen, Järnhuset (SJ-

s fastighetsbolag), Bafab och Carl Jacobsons arkitektkontor AB om 
centrumplan för Ballingslöv. I korthet gick den ut på att: 
-Göra området mellan hyreshusen och järnvägen fint. 
-Skapa en möjlighet för lastbilspassage mellan BT och järnvägen där 
stickspåren har varit. Detta borde medföra mindre tung trafik på 
stationsgatan även om antalet ekipage ökar. Denna motsägelse beror på 
att passagen skulle bli enkelriktad. 
Denna plan har gjorts på uppdrag av kommunen via initiativ av Byalaget. 

 
§12 Inga övriga frågor att behandla. 
 
§13 Nästa ordinarie styrelsemöte bestämdes till onsdag 2005-01-05 på 

Bafab. 
 
§14 Stewe förklarade mötet avslutat. 


