SKÅRE BYALAG

Förvaltningsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse
Den pågående pandemin med tillhörande restriktioner från FHM har inneburit
klara begränsningar i vår verksamhet under det förkortade verksamhetsåret
1 april – 31 december 2020.
Vi har varit tvungna att ställa in våra traditionella firanden – valborg,
midsommar och advent liksom vårt sommarevent ”Jazz på Skåre”.
Skåreboträffarna har under verksamhetsåret varit ” Picknick i Nisses oas”
(26/6), ”Stinsen i Smyge ”(15/7) och ”Tala är silver. Sjunga är guld” i Maglarps
kyrka (13/10). Inbokad träff i våras med operasångaren Tommy Juth fick ställas
in pga pandemin.
Underhållet av grusvägarna och flaggspelet har fortsatt som tidigare. Dessutom
har vi modifierat skolbusskuren och renoverat byahoddans entre och
kompleterat traktorgaraget för att skydda utrustning.
Skåneledens sträckning genom Skåre är klar men invigningen avvaktar man
med tills sträckan mellan Skåre och Kämpinge är färdigställd.
Ett förslag från Trafikverket på Sydkustledens (cykelled) dragning skulle
presenterats för fastighetsägarna och publicerats i SDS, TA och på kommunens
hemsida i december 2020 men har blivit försenad.
Hastighetsbegränsande åtgärder på Kämpingevägen har vi tyvärr inte lyckats
få gehör för hos Trafikverket trots över 500 underskrifter. Vi fortsätter med att
jobba för hastighetskameror.
Matleveranser i ”coronatider” från Trelleborgs Golfrestaurang till Skåreborna
var ett uppskattat initiativ.
Verksamhetsrådet Skåre Hamn har inte haft några möten under pandemin. Den
omfattande renoveringen av Skåre Hamn pågår.

”Ny på Skåre” – ett välkomstmöte (21/9) för nya Skårebor med guidning, kaffe
och snittar var uppskattat.
Badbryggan på västra Skåre rustades upp och en badflotte tillverkades.
Skåre Golf (Ahlströms pokal) spelades på Trelleborgs Golfbana i augusti och
Skåremästare blev Tom Magnusson som fick ta emot Hans och Bodil Ahlströms
fina vandringspris.
Skåre Boule spelades i juni och vinnare blev laget Hans Janstad, Jan Andersson
och Christer Ekström.
Fiskemuseet hade öppet varje helg i juni-augusti med guide på plats utanför
museet och med max antal besökare inne i museet. Vi hade ca 150 besökare som
skrev i vår gästbok men det verkliga antalet bedömer vi till det dubbla.
Tändkulemotorn startades upp på söndagarna. Diskussioner om ett ev.
samarbete/erfarenhetsutbyte med Sirmione Skeppslag inleddes.
Lekplatsen på västra Skåre kommer att renoveras/utvecklas. Byalaget har
löpande kontakt med Trelleborgs Kommun.
Bokklubben har haft 3 möten under verksamhetsåret.
Styrelsemötena har under verksamhetsåret varit tre protokollförda varav två
utomhus och ett digitalt.

Byalaget har under verksamhetsåret haft 84 (92) medlemmar varav 17 (22) varit
stödjande medlemmar.
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Resultat- och
balansräkning

2020

2019/20

Intäkter
Medlemsavgifter
Vägavgifter
Diverse inkomster

13 000
9 600
8 800

18 450
12 400
20 064

Kostnader
Lokalkostnader

(Bidrag 7000)

El för belysning
Busskur
Byahoddans
entre
Traktorgaraget

31 400

50 914

-3 259
-7 000
-3 000
-10 494

-23 753

-11 400

Vägkostnader

-2 544

-2 544

-11 260

Brygga, museum mm

-8 163

-8 163

-6 059

-1 635
-1 450
-3 689
-246

-7 020

-13 969

-2 055

-2 055

-3 880

-12 135

4 346

0
0

57
1 998

Övriga kostnader

Avskrivningar

Hemsida
Flaggspel
Försäkring
övr

Resultat
Balansräkning
Tillgångar
Byggnader
Inventarier
Sida 3 av 4

Kassa o bank

Skulder och eget kapital
Förskottsbetalning
Kapital
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64 764
64 764

66 994
69 049

15 300
49 464
64 764

7 450
61 599
69 049

