Protokoll fört vid styrelsemöte för Hvens Byalag 5 november
2019
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:
Svederberg,

5 november 2019
18:30
Hos Gustav Alm
Gustav Alm, Oscar Burkvist, Lina Örtman, Sven
Sten-Åke Persson, Viktor Silfverhjelm Hultqvist.
Adjunerad: Andreas Johansson

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
Oscar väljs till mötesordförande.
3. Val av justeringsman
Lina väljs till att justera dagens protokoll.
4. Val av sekreterare
Inger väljs till mötessekreterare.
5. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkänns med ett tillägg 17 Övriga frågor.
6. Förra mötet
Förra mötet var den 10 september. Oscar går igenom mötesprotokollet.
7. Ekonomi
Byalaget har 18 185 kr på kontot och skulder att betala för blomma till Backafallsbyn samt
för hästskjuts Spökrundan.
8. Pågående ärenden
Inga pågående ärenden lyfts.
9. Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
10. Höstmötet
Höstmötet hölls på Backafallsbyn 27 oktober. Ca 25 deltagare. Linus Olsson från
Ventrafiken pratade taxor. Arkitektdiskussion kring ritningar till nya församlingshemmet.
Sten-Åke fick i uppgift att redan nu höra med Backafallsbyn om årsmöte en söndag i mars
2020.
11. Spökrundan
Stort intresse och mycket lyckat evenemang. Uppskattat att Byalaget anordnade det. 4
nya medlemmar värvades.
12. Lokal energiproduktion
Sten-Åke ska den 14-15 november, som representant för Skärgårdarnas Riksförbund,
deltaga vid ett möte hos Nordiska Rådet och Nordic Energy Research Institute. Eventuellt
kan man söka stöd för omställning, som för det projekt där EON och Landskrona Energi
föreslagit att Ven ska bli självförsörjande.
13. Ventrafiken
Linus Olson har informerat Oscar om Ventrafikens planer inför kommande år. Extra
kvällsturer på sommaren kommer att provas även 2020, troligen dock enbart lördagar.
Förhoppningen är att krögarna på ön ska skapa attraktiva paket som lockar mer
resenärer.
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Ventrafiken kommer byta biljettsystem. Det nya är ett väl beprövat system som används
av Bornholmstrafiken. Bilkorten kommer gälla utan registreringsnummer men blir dock
dyrare.
15 december lanseras en ny app. Alla ska kunna ha tillgång till sina biljetter i telefonen
alltid, ingen fysisk biljett. Skånetrafikens biljetter ska gälla. För buss LA+båt+buss Hven
ska det kosta 70 kr. Ventrafiken fakturerar Skånetrafiken. Årskortet för personer kommer
också att förändras.
Sven Svederberg kommer att lägga ett förslag i fullmäktige om att Ventrafiken får i
uppdrag att öka antalet resande under lågsäsong. Vårt mål är att alla barn ska åka gratis
lågsäsong.
Oskar Burkvist kommer att vid möte med Torkild Strandberg 10 december prata om andra
modeller för att driva Ventrafiken. Den kan förslagsvis läggas ut på entreprenad.
Uppdraget för transport till Ven har en konstig konstruktion för närvarande. Kommunen
sätter priset och ansvarar för biltransporter medan Skånetrafiken ansvarar för
passagerartrafiken.
14. Etablering av hyresrätter på Hven
Pengar från regeringen finns för att stödja byggandet av hyresrätter på landsbygden.
15. Informationsträff med Länsstyrelsen
Sten-Åke Persson tar kontakt och frågar om möjligheten att ordna ett möte på Hven för
information om jakt, naturskydd m.m.
16. Skolan
Man arbetar för att få en ny rektor. Annars ingen ny information om skolan.
17. Övriga frågor
Oscar Burkvist kommer vid möte med Torkild Strandberg 10 december föra fram frågor
viktiga för Hven såsom boende, paketleveranser, behov av äldreboende/vårdboende,
gemensam samlingslokal, företagshotell m.m.
Lina Örtman berättade om ett framtida projekt kring konstnären Hilma af Klint. Konstnären
har en koppling till Hven.
Kommunen vill ha ett informationsmöte med enbart företagare på Hven. De har tagit
kontakt med Andreas Johansson och ska återkomma med förslag.
18. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 3 december.

Protokollfört av Inger Palmstierna
Signerat och justerat

______________________________________
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Inger Palmstierna

______________________________________
Oscar Burkvist

______________________________________
Lina Örtman
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