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Bertas Camping – Det har varit ett möte med Byahuset men
där har styrelsen än inte tagit beslut om att ta över avtalet
med NCC om skötseln av rastplatsen. Sigge ringde Bo Ehn
och han ställer sig positiv till att Byahuset tar över, men det
behövs ett styrelsebeslut.
Vi måste få till en lista med personer som kan tänkas sköta
städningen ifrån September fram till nästa år.
Susanne skriver ut flygblad (14/9) och lämnar till Sigge som
tillsammans med Roger delar ut i byn.
Sofia ringer NCC’s handläggare och reder ut
indexuppräkningen som finns med i kontraktet men som
inte tagits hänsyn till vid fakturering.
Sista ansökningsdagen är den 15 Maj
Ansökan om pengar till 10 nya tält till marknaden beviljades
med 43.975:- Sandra sköter återrapporteringen av denna.
Totalt betalade byalaget 53.855:- för tälten.
Inga nya ansökningar har kommit in.
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Den 28/9 kommer vi att ha vår årliga höstmarknad. Sigge
har ringt in och fått positiv respons ifrån 20st knallar.
Susanne kollade med ambulansen men tyvärr kunde inte
Helen den helgen, men vill gärna vara med nästa år.
Tillstånd hos polisen har ansökts och fått beviljat. Sandra
har ordnat med det.
Ann-Margreth kollar om hon har en ”flyer” om marknaden
och lämnar till Sandra.
Sofia kollar med BT och STT för ett reportage ”inför”
marknadsdagen.
En fråga om ”Byahuset” ska ta över quizet och hålla i det i
fortsättningen.
Nästa möte bestämdes till den 17/9 i Byahuset. Kl. 18.00
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