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Styrelsemöte 21/8 

Närvarande: Alf Olsson, Christer Ekström, Agneta Renström, Bengt Werner, Fredrik Trulsson och Katarina 

Ambohm 
 

Mötets öppnande 

Ordförande Christer Ekström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

Dagordning och justering 

Föreslagen dagordning godkändes. Jämte ordförande justerar Bengt Werner och Agneta Renström protokollet. 
 

Föregående protokoll 

Pågående diskussion i kommunen kring parkeringssituationen på Skåre. Vi uppskattar att kommunen nu tar 
sitt ägaransvar och kommer med förslag till lösningar. 

Vi avvaktar vidare samråd med övriga föreningar tills kommunen återkommit. 

Som ytterligare ett led i att underlätta parkeringssituationen på Skåre föreslår vi att man monterar en låsbar 
pollare vid sjösättningsrampen, enklare och billigare än bom. 

 

Ekonomi 

Likviditeten är fortsatt god. 
 

Beslut 

Styrelsebeslut om att köpa rättigheterna till Mikael Walls film om Skåre. Styrelsen beslutar även att 
nödvändigt underhåll av Byahoddan ska ske snarast. 

 

Skåreboträffar 

Nisses oas blev en lyckad tillställning för det 30-tal personer som trotsade den överhängande oron för 
ovädret i närområdet. 

Årets upplaga av Vattenverkstaden blev oerhört uppskattad. Arrangörerna var nöjda med uppslutningen av 
barn samt det fina engagemanget från byn. 

I pandemins tidevarv kunde vi glädjande nog även avnjuta ett gemensamt midsommarfirande med dans 
och levande musik. 

 

Föredrag och sång med Tommy Juth "Från brandman till operasångare, hur tusan gick det till?" kommer äga 
rum den 28 oktober med start kl. 18.30 i församlingshemmet, alternativt i Maglarps gamla kyrka. Det är ett 
samarrangemang med kyrkan och information kommer att publiceras i Församlingsbladet, samt i Byalagets 
ordinarie kanaler. 
Vidare planeras bl.a. ett besök på Sydkustens gårdsbryggeri, samt ett föredrag av Mikael Hansson, regissör av 
Tunna Blå Linjen. 

 

Skårebotävlingar: 

Sten-Axel Persson och Jan Andersson stod som segrare i årets upplaga av Skåre Boule Open den 27 juni. 
Fredag den 13:e augusti deltog 19 medlemmar från Skåre Byalag i det trevliga Skåre Open i Golf där 
Anders Renström fick ta emot Ahlströms pokal som årets Skåremästare. Jan Jönsson passade 
samtidigt på att göra sitt livs första "hole in one". 

 
 



Övrigt 

En enkät kommer skickas ut till Skåreborna där byborna kommer ges möjlighet att tycka till om vilka områden 
Skåre Byalag ska prioritera i framtiden. 

 

Byalaget är positivt till reduktion av sälstammen som är till stort förfång för fisket. Byalaget ställer sig dock 
bakom kravet från boende på västra Skåre att förbjuda säljakt från stranden söder om Blenheimsväg (nära 
bebyggelse och lekplats). 

 

Ny på Skåre skjuts fram till våren 2022. 
 

Preliminär start av arbetet med baddäcket kommer äga rum i september. Arbetet kommer utföras av VBA och 
baddäcket planeras bli 40 kvm stort. 

 

Redutten på Skåre ska slås kring midsommar (gräs och vresrosor) samt vresrosor i september/oktober. 

Gällande ändrade regler för våra fiskare i sydvästra Skånes utsjövatten så har tyvärr remisstiden gått ut 
sedan länge och beslutet är i princip taget. Bakgrunden till att man vill utöka skyddsområdet är för att skydda 
den hotade populationen av Tumlare i Östersjön. Sverige har kritiserats av EU för att man inte gjort åtgärden 
tidigare varför det nu ligger ett stort tryck på att utöka skyddsområdet. Personerna vi varit i kontakt med på 
myndigheterna är väl införstådda i att detta gör ett svårt läge för de kustnära fiskare än svårare. Långt över 
100 remissvar har inkommit från olika instanser med en hel del kritik mot förslaget men man kommer trots 
detta besluta om en kraftig utökning av skyddsområdet. På bifogad länk hittar ni området och mer info kring 
reglerna. 
 
Kommande styrelsemöten: 15/9, 9/10, 11/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 
Katarina Ambohm 

 

 
Justeras: 

Christer Ekström, Ordförande Agneta Renström, Ledamot Bengt Werner, Ledamot 

https://www.havochvatten.se/download/18.4549140176c766671a4f341/1610122862209/remiss-ostersjon-2297-2020.pdf
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