Inkomna motioner till årsstämman 2021.

1. Motion angående samlingslokal för Lerbergets Byalag
Inlämnade av: Kervall, Nilsson, Andersson, Selmén, Dahlberg och Månsson.
Yrkande:
Att styrelsen godkänner Arken som samlingslokal för Lerbergets Byalag.
Att styrelsen förhandlar med kommunen kring att hyra eller köpa Arken.
Styrelsen har vid kontakt med kommunen informerats om att ”Arken” skall säljas och
styrelsen konstaterar att ”Arken” (gamla folkskolan), har sedan motionen inkommit lagts ut
till försäljning alternativt redan sålts av Höganäs kommun till privat aktör.
Styrelsen yrkar på avslag eftersom motionen är inaktuell.
2. Motion om att göra om ”gamla folkskolan” till trygghetsboende.
Inlämnad av: Anders Hellborg
Yrkande:
Att styrelsen kontaktar Höganäs kommunför för att undersöka möjligheten att göra om
folkskolan till trygghetsboende.
Styrelsen konstaterar att gamla folkskolan har sedan motionen inkommit lagts ut till
försäljning alternativt redan sålts av Höganäs kommun till privat aktör.
Styrelsen yrkar på avslag eftersom motionen är inaktuell.
Styrelsen anser däremot att motionen är intressant. Lerbergets byalag kan medverka genom
att om så önskas initiera en dialog med kommande ägare om förslagsställarens idé.
3. Motion angående samlingslokal för Lerbergets Byalag
Inlämnad av: Kervall, Nilsson
Yrkande:
Att styrelsen behandlar alternativt förslag till samlingslokal för Lerbergets Byalag med
likvärdigt framlagt förslag från styrelsen (användande av avsatta medel, dvs 100.000 SEK)
Styrelsen bedömer att förslaget är olämpligt med tanke på föreslagna idé om placering.
Styrelsen konstaterar också att ett liknande förslag tidigare har skisserats och prövats.
Styrelsen yrkar på avslag.

4. Motion angående att göra grönytan norr om Hamnen till ängsmark.
Inlämnade av: Lars Wirén
Yrkande:
Att byalagets strandmark norrut från lekplatsen i framtiden sköts som äng på samma sätt
som kommunen sköter gräsytorna mellan Västra Lerberget och väg 111.Den skulle då endast
klippas några få gånger per år och i övrigt växa fritt.
Styrelsen konstaterar efter samråd med kommunekolog Rikard Åkesson att området har ett
blandat innehåll med växelvis mycket humus och lera som håller vatten vilket inte är fallet
med ängarna mellan väg 111 och bebyggelsen. Att avstå från att klippa gräset i området
kommer sannolikt medföra att icke önskvärd växtlighet kommer att växa sig högt och minska
tillgängligheten för social aktivitet i området. Exempel på icke önskvärd växtlighet är
vresrosor, parkslide, olika former av stark växande gräs.
Styrelsen yrkar på avslag.
5. Motion angående bulleråtgärder mot väg 111.
Inlämnade av: Marianne Ahlberg
Yrkande:
Att styrelsen aktivt tillsammans med Trafikverket och Höganäs kommun, arbetar för
bulleråtgärder mot väg 111.
Styrelsen konstaterar att dialog redan är inled och arbetet pågående tillsammans med
trafikansvarig på Höganäs kommun.
Styrelsen yrkar på avslag
6. Motion angående placering av speglar vid gatukorsningar
Inlämnade av: Henry Hjort
Yrkande:
Att byalaget efter behovsinventering anskaffar och monterar trafikspeglar på Lerbergets
Byaväg för att åtminstone förbättra sikten vid vägkorsningarna.
Styrelsen konstaterar att sätta upp speglar i vägkorsningar skulle innebära att montera upp
material i vägområdet på kommunens väganordningar alternativt på annan fastighetsägares
egendom. Eventuellt ansvar för säker placering, tillsyn av funktion och om det tillåts av
väghållaren alternativt fastighetsägaren bedöms inte som genomförbart.
Styrelsen yrkar på avslag

7. Motion angående förslag till placering av samlingslokal
Inlämnad av: Birgitta Stefansson
Yrkande:
Det avser ett förslag till alternativ placering av samlingslokal på strandskyddat område vid
campingen.
Styrelsen har beslutat att skjuta beslutet om samlingslokal på framtiden och därmed även
denna motion.
Styrelsen yrkar på avslag och att förslaget tas med vid eventuellt vidare utvärdering av
förråd och samlingslokal.
8. Motion angående rösträtt i Lerbergets ekonomiska förening.
Inlämnad av: Sigbritt Gunnarsson Lundin
Yrkande:
För att ha rösträtt i Lerbergets Ekonomiska Förening ska man vara skriven och permanent
boende på adressen i Gamla Lerberget.
Styrelsen konstaterar att förslaget innebär en stadgeändring med konsekvensbedömning.
Styrelsen yrkar på avslag till motionen, frågan kommer dock att utvärderas i samband med
översyn av stadgarna.

