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Styrelsemöte 7/10 2021 

Närvarande: Alf Olsson, Christer Ekström, Agneta Renström, Bengt Werner, Lars Andersson, Fredrik Trulsson, 

och Katarina Ambohm 

Adj, Ingrid Tågerup 
 

Mötets öppnande 

Ordförande Christer hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat samt välkomnar Maarja 

Edman, VD Visit Trelleborg. 

 

Dagordning och justering 

Föreslagen dagordning godkändes. Jämte ordförande justerar Lars Andersson och Fredrik 

Trulsson protokollet. 

 

Visit Trelleborg 

Maarja är inbjuden för att informera styrelsen om Visit Trelleborgs arbete. Styrelsen 

informeras bl.a. om Visit Trelleborgs arbete med ett nytt platsvarumärke för kommunen, om 

kommunens förbättringsområden (vad gäller skyltning och evenemangsstrategier), om den 

pågående utredningen om ansvarsfördelning av småbåtshamnar,  

 

Styrelsen tog upp två frågor av stort intresse för Skåreborna ,hastighetskameror/ 

fartbegränsning och möjligeten att tidigarelägga  cykelvägen sträckan mellan Skåre och 

Albäck, i avvaktan på de troliga  överklagande processer som kan fördröja byggnationen på 

sträckan vidare väster om Skåre  

 

Maarja lovade att ta upp dessa frågorna i kommunen. 

 

Maarja talade även om en hållbar utveckling av Skåre fiskeläge. Maarja och Mats L från 

tekniska serviceförvaltningen samverkar kring infrastrukturen i Skåre och kommer lägga fram   

förslag om hur parkering kan komma att utformas på Skåre. Kommunen återkommer med 

kallelse till möten med respektive förening.  

 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes. Rättelse: Redutten ska slås kring midsommar och i oktober.   

 

Ekonomi  

Fortsatt god likviditet. 

 

Dialog med Skåre Båtklubb 

Ett första dialogmöte på initiativ av Byalaget har ägt rum och kommer att följas av möten med 

resp orförande i fråger av gemensamt intresse för föreningarna. 

 

Skåreboträffar 

Planerade i höst 

28 oktober - Tommy Juth, 36 anmälda 



Sida 2 av 2

26 november – Besök på Sydkustens Musteri kombinerat med besök på Hedmans krog (som 

öppnar för sällskap).  

11 december - Glöggmingel i byahoddan 17:00 

Förslag i vår 

Uniformsmuseet i Klagstorp, visning och smörrebröd och efterföljande besök på Hönsinge 

bryggeri med tal av Ulf ”Bingen” Bingsgård. 

Föredrag med Pia och hennes arbete på WHO, hennes arbete i Kongo och erfarenheter från 

arbetet i Geneve.  

Baddäcket 

Enligt senaste lägesrapporten påbörjas arbetet i mitten på oktober. Styrelsen har tillsammans 

med Vattenverkstaden tagit fram ett förslag till invigning av baddäcket i maj. Förslaget är 

inskickat till Sparbanksstifletelsen med en ansökan om bidrag till evenemanget i samband 

med invigningen. 

Uppdatering Fiskemuseet 

Museegruppen arbetar med underhållsarbete efter säsongsavslutningen den 31 augusti. 

Målning av bl.a  tjäregrytan, slipstenen, ålkistan  och förvaringslådan och visst yttre underhåll 

av museet byggnaden har genomförts  

Dessutom kommer två äldre båtmotorer att placeras i anslutning till museet.  

Under ledning av Johnny dokumenteras de viktigaste inventarierna. Dessa kommer därefter 

översättas till engelska och tyska. 

Övriga 

• En helg för ”Ny på Skåre” ska planeras in i höst.

• Nästa Infonytt skickas ut i slutet av november.

• Förslag på datum för när Redutten ska slås ska mejlas ut.

• Fredrik Trulsson ska ta fram förslag till den föreslagna visionsenkät som styrelsen

planerar skicka ut till byborna.

• Styrelsen fattade  beslut om att köpa belysning till Byahoddan för 4500.

Nästa styrelsemöte 

11 dec 15.00 

Mötets avslutande 

Vid protokollet: 

Katarina Ambohm 

Justeras: 

Christer Ekström, ordförande 

Lars Andersson, ledamot 

Fredrik Trulsson, ledamot 
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