
Protokoll fört vid styrelsemöte för Hvens Byalag 5 september 2018 1 / 2  

 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justeringsman 
Viktoria Löwenthal väljs till att justera dagens protokoll. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

4. Förra mötet 
Förra mötet hölls den 6 augusti. 
OB går igenom punkterna från förra mötet. 

 
5. Pågående ärenden 

Förslag har sedan tidigare inkommit om att arrangera gemensam visning av filmen om 
Hven som visas på Landskrona museum. SN har fått filmen av dess upphovsman, 
Torbjörn Johansson. Styrelsen beslutar att genomföra en filmvisning i ”hoddan” under 
hösten. SN påtar sig ansvaret för att arrangera detta.  

 
6. Inkomna ärenden 

Eva Hertzman har bett byalaget fråga ut de politiska partierna om deras viljor och planer 
för Hven. OB har agerat på detta och skickat ut en enkät till partierna samt publicerat de 
inkomna svaren på byalagets Facebook. 
 

7. Offentliga toaletter på Ven 
Styrelsen beslutar att invänta valresultatet och sedan utföra påtryckningar mot de 
styrande så att de förstår behovet av en fungerande och långsiktig lösning för de 
offentliga toaletterna på Hven. 
 

8. MSP 
Invigningen har varit försenad och är nu planerad till 15 september kl. 11. Syrenhäcken 
kommer flyttas tre meter. Banan bokas via kommunens system för detta. Kommunen 
ansvarar för information gällande användning och bokning av MSP. Styrelsen diskuterar 
om vi ska ta initiativ för fasta tider för olika aktiviteter på MSP. 

 
9. Stormöte till hösten 

Styrelsen beslutar att höstens stormöte förläggs den 11 november kl. 10-12 på 
Backafallsbyn. Punkter att lyfta på mötet kommer beslutas under nästa styrelsemöte. 

 
10. Trafiksäkerhet på Ven 

Styrelsen beslutar att köpa in reflexvästar att dela ut till Hvenborna. SN och VSH påtar 
sig ansvaret för att beställa dessa. 
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Vidare diskuterar styrelsen olika sätt att öka trafiksäkerheten på ön. Byalaget måste sätta 
press på politikerna för att göra insatser på ön för detta. Ev. bör byalaget ha möte med 
polisen. 

 
11. Ventrafiken 

SÅ har fått besked från förvaltningsrätten om att frågan om Skånetrafikens app är 
nedlagd. OB ska ha ett nytt möte med Linus Olsson, och kommer då också lyfta frågan 
om de båtar till varvet som senaste tiden har orsakat förseningen för Ventrafiken. 
 

12. Leaderprojektet 
Projektet håller på att slutredovisas. 
 

13. Övriga frågor 
Den föräldraförening som finns verkar inte fungera såsom den är tänkt. SN känner oro 
för att kommunen kommer lägga ned mellanstadieklassen på Hven. Byalaget måste vara 
proaktiv och se till att detta inte kan ske. 

 
Skärgårdarnas Riksförbund arrangerar 5/10 – 7/10 en studieresa till Kökar på Åland. SÅ 
och AO åker med på detta. 
 
Styrelsen diskuterar problematik med frakt och leverans till ön och hur PTS kan vara till 
hjälp här. 
 
VSH, OB och SN sätter skyndsamt ihop den nya hemsidan. 
 
SÅ lägger upp enkätsvaren på G-Drive. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte blir 3 oktober. 
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