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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 5 september. 

 
5. Pågående ärenden 

SN arbetar med planeringen för filmvisning i november. Datum och tid för detta blir 15 
november kl. 18:00. 

 
6. Nyinkomna ärenden 

Inga nyinkomna ärenden. 
 

7. MSP 
Multisportplanen har efter en lyckad invigning äntligen kunnat öppnas. VL hör med 
kommunen om utrustningslådan som fortfarande saknas. 

 
8. Stormöte till hösten 

Stormötet hålls 11/11 kl. 10-12 på Backafallsbyn. Styrelsen diskuterar punkter att ta upp 
på mötet, bl.a. nämns Ventrafiken, lokal förvaltning, och lokal energiproduktion. VSH tar 
fram anslag för mötet. 

 
9. Trafiksäkerhet på Hven 

Styrelsen diskuterar trafiksäkerhet på Hven och konstaterar att Byalaget bör förbättra 
dialogen med kommunen. Det är viktigt att representanter för Byalaget vet vad 
föreningen har för agendor. Styrelsen behöver ha mer gemensam grund i frågor som sker 
i formella/informella samtal med politiker och tjänstemän. Styrelsen diskuterar hur man 
ska formalisera detta. VL kontaktar Kristian Alexandersson för att diskutera 
möjligheterna för kontinuerliga möten med kommuntjänstemän. 
 
Reflexvästar att dela ut till medlemmar är beställda och bör komma i tid till höstens 
stormöte. 
 

10. Skolan 
VL känner stor oro inför skolan på Hven. Mellanstadieklassen går i skola på fastlandet tre 
dagar i veckan och får lida av otymplig schemaläggning, som bara verkar bli ännu sämre. 
Styrelsen konstaterar att Byalaget måste ta initiativ för att driva överlevnaden av skolan 
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ur ett samhällsperspektiv. VL skriver brev till Föräldraföreningen för att fråga dem om 
och hur de vill jobba med skolfrågan. 
 
På förskolan försvann en pedagog i somras, vilket har väckt frågetecken, spekulationer 
och ryktesspridning. VL frågar sig varför Föräldraföreningen inte agerar på detta, eller 
något annat för den delen. 
 

11. Hemsida och ext. kommunikation 
Nya hemsidan för Byalaget är aktiv. Tyvärr är hemsideadressen fortfarande blockerad på 
Facebook p.g.a. tidigare skadlig kod som fanns på hemsidan. 
 

12. Ventrafiken 
SÅ har försökt ta reda på vad som egentligen händer när Ventrafikens avtal med 
regionen går ut, utan att få någon riktig klarhet i detta. Byalaget bör upprätta en riktig 
Ventrafikengrupp som jobbar tillsammans enkom med denna fråga. VL, SÅ och OB pratar 
ihop sig hur strukturen på denna bör se ut. 

 
13. Övriga frågor 

Nya mötestider för styrelsen är kl. 17:30 – 19:30. 
EA ska kontakta föreningen Cityidrott angående verksamhet på Hven. 
OB kommer delta på informationsmöte i Höör angående fossilfri energi. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte är 7 november. 

 
 

Vid protokollet: 
Viktor Silfverhjelm Hultqvist 

 
Justerat av: 
Viktoria Löwenthal 
 
 
 
Protokollet är digitalt signerat genom Kivra.  
Signeringsloggen är arkiverad tillsammans med protokollet. 
 

 

 


