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§1.  Mötet öppnas 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2.  Val av justeringsperson 
 Till justeringsperson valdes JE 
 

§3.  Godkännande av agendan 
 Ordf. föreslog att, med hänsyn till att många var tvungna att lämna senast kl 18.30, 
 agendan begränsades till de fyra mest brådskande punkterna nämligen 
 § 10 Husfrågan  
-  lägesrapport CKS o GL 
-  föredragning av Håkan Lindhé, Kullafilm 
-  Utredning 
 § 6.3 Posthuset alt. samlingslokal – ev. hyresavtal 
 § 11 Övriga frågor – beslut betr. medverkan i Leaderprojekt ” Hållbara servicelösningar” 
 § 5 Ekonomisk rapport och budget 2012  
 Beslöts i enlighet med ordf. förslag. 
 

§ 6.3  Posthuset alt. samlingslokal – ev. hyresavtal 
§10.   Husfrågan  

-  lägesrapport CKS o GL 
 Informerade CKS och GL om senaste mötet med Peter Kovacs, som meddelat  
 att kommunen nu avsåg att gå vidare med en försäljning av det gamla skolhuset,  
 att man tagit fram en oberoende värdering som landat på SEK 4.5 milj.  
 att man ämnade gå ut på marknaden med det priset om pågående förhandlingar med intressenten 
 Håkan Lindhé eller Byalaget inte resulterat i en uppgörelse före årsskiftet,  
 att Byalaget skulle lämna svar på frågan om man ville acceptera föreslaget hyresavtal före den 1 
 dec. 2011,  
 att om Byalagets svar skulle bli ja så skulle uthyrning i andra hand vara tillåten,  
 att om svaret skulle bli nej då skulle budet gå till intressenten Håkan Lindhé, som väntades 
 besöka kommunen den 5 dec. Peter K lovade, på begäran från Byalaget, att lämna besked om 
 kommunen skulle vara beredd att medverka till en ansökan till Boverket om stöd till 
 samlingslokal genom att svara för 30% av överenskommet ansökningsbelopp. Beskedet skulle 
 lämnas senast fredagen den 25 nov. 2011 eftersom beskedet skulle vara viktigt för byalagets 
 ställningstagande till hyresavtalet. 
 Ordf. redogjorde för sitt telefonsamtal med Håkan Lindhé, som bekräftat  
 att han skulle kunna tänka sig att hyra i andra hand av Byalaget och svara för hela den hyra som 
 Byalaget skulle få betala till kommunen i den händelse han skulle förvägras att hyra direkt från 
 kommunen,  
 att han hoppades få kommunens acceptans på sitt förslag att hyra huset under det första året med 
 tillstånd att påbörja anpassningen av huset till den verksamhet han avser att bedriva i samarbete 
 med Byalaget,  
 att han avsåg att söka delfinansiering bl.a. hos LEADER NV Skåne och hos Boverket om 
 kommunen accepterar att medverka till en ansökan tillsammans med Byalaget,  
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 att han skulle träffa Peter K. måndagen den 5 dec. och välkomnade en träff med Byalagets 
 representanter dessförinnan. 
 
 Efter diskussion beslöts 
 Att uppdra åt ordf. att under onsdagen den 30 nov. kontakta Peter K för att dels få svar på frågan 
 om kommunen tänkte avvisa ett ev. förslag från Håkan L. att hyra huset och dels få beskedet 
 betr. kommunens möjligheter att medverka till en ansökan till Boverket om stöd för 
 samlingslokal före den 31 dec. 2011. 
 Att Byalaget skulle acceptera kommunens förslag till hyresavtal endast om Håkan Lindhé av 
 någon anledning skulle nekas att hyra, 
 Att Byalaget i så fall skulle underteckna ett hyresavtal endast under förutsättning att Håkan 
 Lindhé förbundit sig skriftligen att hyra i andra hand av Byalaget på villkor som skulle eliminera 
 all ekonomisk risk för Byalaget  
 Att Byalaget, i det fall att kommunen skulle avtala med Håkan Lindhé att hyra ut eller sälja 
 fastigheten till honom, skulle tacka nej till kommunens förslag till hyresavtal och avvakta  
 utgången av Lindhés förhandling med kommunen för att sedan inleda förhandling om samarbete 
 med Håkan Lindhé och hans företag. 
 
-  Utredning. 

 Beslöts  
 Att Byalaget skulle verksamt bidra till den ”Ortsanalys för Arild”, som kommunen föreslagit 
 samt att uppdra åt GL att ta kontakt med den ansvarige projektledaren Karolina Alvåker för att 
 komma överens om formerna för samarbetet med Arilds Byaråd, Arildsborna och kommunen 
 inför det föreslagna mötet den 14 dec. 
 

§ 5  Ekonomisk rapport och budget 2012 – SJ hade presenterat ett förslag till budget 2012 (bil 2). 
 Ordf. föreslog att ledamöterna studerar detta och återkommer med sina kommentarer till nästa 
 möte 
 Övriga ärenden uppskjuts till nästa möte 
 Beslöts i enlighet med ordf. förslag. 

 
§11.  Övriga frågor 
§11. 1      - beslut betr. medverkan i Leaderprojekt ” Hållbara servicelösningar” 

 Beslöts  
 Att uppdra åt GL att till förslagsställaren framföra Byalagets tack för inbjudan och beklaga att 
 man 
 inte för närvarande hade möjlighet att medverka i projektet.  

 
§12.  Nästa möte 

 Uppdrogs åt ordf. att återkomma med förslag på datum o tid för nästa möte helst på kvällstid en 
 vardag före den 15 dec. 
 

§13.  Mötet avslutas. 
 Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Arild den 30 november 2011 

 
 
 

Claes K Ståhle   Jan Erikson 
Ordf. o Sekr   Justeringsperson 

 


